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Metonymy: an attempt to understand its status in cognitive 

linguistics

Saber Habacha

Abstract:

After a survey of its conventional concept، the present paper 

will study the cognitive aspects of metonymy، shed light on as-

pects of its definition، categorize and analyze its properties. It 

will in fact seek to draw the readers‘ attention to various ways 

of defining metonymy from traditional and cognitive perspec-

tives. It will also study the most important types of metonymy 

and present methods of analyzing and treating it using differ-

ent tools، both traditional and cognitive. An attempt will also be 

made to differentiate between the properties of metonymy in 

each conception. The relationship of metonymy with other se-

mantic phenomena، such as polysemy، and its status in other re-

search disciplines، like discourse analysis، will also be discussed. 

The final aim will be to draw a critical view of the status of me-

tonymy in cognitive linguistics. 

Key words: Metonymy – Cognitive linguistics – Metaphor – 

Contiguity – Metalepsis – Mental trope. 

تمهيد

إّن طرائق الّتفكري املجازّي واالستعارّي يف العامل ال حتتكرها األقوال األدبّية، بل 
العرفان  ا يف مقاربة  قارًّ الّلغة عنرًصا  هي موجودة يف سائر األقوال. ولقد أضحت 
بالّلسانّيات  تتعّلق  بحوث  العرشين  القرن  ثامنينات  بداية  يف  وانطلقت  واإلدراك. 
التي  املركزّية  الظواهر  بني  من  املرسل)2(  واملجاز  االستعارة  فأصبحت  العرفانّية، 
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قنًعا)3(. ومتّثلت إحدى أهّم النّتائج التي توّلدت عن  تتطّلب وصًفا مالئاًم وتفسرًيا محُ
ذلك يف اعتبار االستعارة)4( والكناية، ومها يف األصل مسألتان تقعان يف مباحث علم 
األصلّية  والفكرة  )اليكوف(.  العرفايّن  الّداللة  علم  مسائل  من  مسألتنْي  الّداللة، 
يرتكان  للّتفكري  نمطان  والكناية  االستعارة  أّن  يف  واملتمّثلة  ياكبسن  هبا  جاء  التي 
أثرمها يف كّل أنواع العالمات واألنظمة الّسيميائّية، قد تّم دعمها بحامسة وتعزيزها 
الّداليّل  والّتغرّي  الّداليّل  االشرتاك  بتسويغ  نيت  عحُ كثرية  عرفانّية  لسانّية  بدراسات 
ا )انظر سويترس Sweetser و جيبز وستني Gibbs and Steen، و  ا وجمازيًّ استعاريًّ
كويكنز وزوادا Cuyckens and Zawada(. ولقد تطّلب األمر وقًتا أطول بالنسبة 
أّن  بيد  االستعارة،  التي حظيت هبا  لتلك  مماثلة  بعناية  املرسل كي حيظى  املجاز  إىل 
الّلسانّيني العرفانّيني قد أبرزوا يف الفرتة بني سنتي 1990 و2005 أّن املجاز املرسل 
Goos-  سسايّس يف وصف كثري من ظواهر الّلغة واستعامهلا )انظر غوسنس وآخرون
 Barcelona،)؛ برشلونه )حمّررPanther and Radden ؛ بنرت ورادن.sens et al

.)Dirven and Pörings؛ ودرفن وبورنغ .ed

املجاز  مكانة  أّن   )1980( وجونسون  اليكوف  كتاب  ظهور  بعد  برز  ولقد 
األساسّية.  االستعارة  مكانة  تفوق  بل  عرفانّيةتحُضاهي،  ظاهرة  املرسلبوصفه 
للمجاز  تصّورهم  العرفانّيون  الّلسانّيون  عليه  أقام  الذي  األسايّس  واالفرتاض 
املرسل يتمّثل يف أّنه ال يدّل ببساطة عىل أّن كياًنا يرمز إىل كيان، بل إّن كال الكياننْي 
العالقة هذا؟ وما  باآلخر. فأّي رضٍب من  املعنيَّنْي مرتبٌط )ويظّل مرتبًطا( أحدمها 

الذي يؤّدي إىل بروز املجازات املرسلة؟

أي جتميع  املعاين«،  ر  الّضمنّية هي »جتاوحُ العالقة  فإّن  بالنك)5(  أندريا  وبحسب 
بني خصائص داللّية عابرة لّلسان لكلمتنْي )1999، ص6(. ويمكن أن نعّد حكم 
 Idealized( بالنك داالًّ عىل مفهوم »األطر« العرفانّية أو املناويل العرفانّية املؤمثلة
إذ ضمن املجاز املرسل، ترتبط   ،)6()ICM( ترص يف  التي ختحُ  )Cognitive Models

يل بعضها عىل بعض.  الكلامت املشتّقة من اإلطار الواحد ويمكن أن حيحُ

االهتامم  ينال  أن  قبل  االستعارة،  بعد  إضافيًّا،  وقًتا  املرسل  املجاز  انتظر  ولقد 
نفسه، ولكن منذ بداية تسعينات القرن العرشين، بنّي الّلسانّيون العرفانّيون أّن املجاز 
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عّد )مع املجاز العقيّل( أساًسا لوصف ظواهر متعّددة لّلغة والستعامهلا)7(.  املرسل يحُ
ولقد أضحت قضّية إمكان أن تحُناط بكثري من االستعارات املفهومية جمازاٌت مفهومّيٌة 

تزل فيها، قضّيًة مركزّيًة يف النّقاش الّلسايّن العرفايّن. أو أن ختحُ

1. تعريفات المجاز المرسل

1.1. تعريف المجاز المرسل في الّتصّور الّتقليدّي

 مل يكن املجاز املرسل وجًها بالغيًّا مدروًسا بكثرة يف البالغة اإلغريقّية القديمة. 
فأّول ذكٍر للمجاز املرسل يف محُصنَّف بالغّي يعود إىل القرن األّول قبل امليالد. وقد 
كان املجاز املرسل يعني يف تعريف أّول »تغيري االسم«)8(، ثم تطّور تعريفه ليحُصبح 
»قساًم من أقسام الكالم، يحُطلق عىل يشء معطى يف معناه احلريّف، ويدّل عىل يشء آخر 
تبًعا لرضب من العالقة«. والفرق بني الّتعريفنْي جيّل؛ فالّتعريف األّول حيرص املجاز 
أقسام  من  »قسم  عىل  حييل  الّثاين  الّتعريف  أّن  حني  يف  عبارة،  يف  كلمة،  يف  املرسل 
الكالم، وهو أمر أكثر من جمّرد كلمة. ثّم إّن النّقطة املفصلّية – تتمّثل يف الّتمييز بني 
املعنى اخلاّص )أو املعنى الّطبيعّي – وهو املستوى الّصفر لّلغة( واملعنى اخلارجّي، 

الذي يحُنشئ املجاز املرسل تبًعا له عالقًة »غري طبيعّية« بني الّداّل والّداللة املفيدة)9(.

أّما يف سياق البالغة العربّية، فنذكر لطف اجلمع الذي أتاه اجلرجاين بني احلقيقة 
واملجاز؛ إذ يقول: »»املجاز« يف مقابلة »احلقيقة« فام كان طريًقا يف أحِدمها من لغٍة أو 
عقٍل، فهو طريق يف اآلخر«)10(. وبذلك يّتضح أّن هذا الّتصنيف واع بأّن اخلروج من 
واٍز لطريق احلقيقة،  »حقيقة« ليس وقوًعا يف »كذب« أو »باطل«، بل هو طريق ثان محُ
أنواع »شجاعة  من  ونوع  الكالم  يف  االّتساع  سبل  من  سبيل  إّنه  منها،  بسبب  لكنّه 

العربّية« عىل النّحو الذي أقّره ابن جنّي.

الّتمييز بني  فينبغي  املجاز،  البيان، ألنواع  الفنّّية، ضمن مباحث  املعاجلة  أّما عند   
جماز  وإىل  املشاهبة[  عىل  قام  ]إذا  استعارة  إىل  ينقسم  )الذي  املفرد  أو  الّلغوّي  املجاز 
املجاز  )وهو  اإلسناد  أو  الرتكيب  جماز  وبني  املشاهبة[(  غري  عىل  قام  ]إذا  مرسل)11( 
العقيّل(، والكناية )وهي يف مرتبة جتمع بني احلقيقة واملجاز، مثلام سنوّضح ذك الحًقا(.

فالسيوطي يرى يف »اإلتقان« أّن املجاز قسامن: األّول يف الرّتكيب ويحُسّمى جماَز 
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اإلسناد، واملجاَز العقيّل وعالقتحُه املالبسة؛ وذلك أن يحُسند الفعلحُ أو شبهه إىل غري ما 
به ما  ليحُفهم  ْكٍم غري ما عنده  العقيّل هو »إثبات ححُ هو له أصالًة ملالبسٍة له. واملجاز 
عنده«)12(. أّما املجاز املرسل و »يحُسّمى جماًزا يف املحُفرد أيًضا« فهو »الّلفظ املستعمل 
له.  ِضَع  وحُ ما  أي  إرادته  عدم  قرينة  مع  التخاطحُبحُ  به  وضٍع  يف  له  ِضَع  وحُ ما  الزِم  يف 
ها عندهم،  ِضَع له عالقٌة معترٌب نوعحُ ِضَع له هو الذي يكون بينه وبني ما وحُ والاّلزم ملَِا وحُ
كان  املشاهبة  قام عىل  إن  الّلغوّي  واملجاز  املعترَبة«)13(.  العالقة  بّد من مالحظة  فال 

استعارًة)14(، وإن مل يقم عىل املشاهبة كان جماًزا مرساًل.

ذلك  إرادة  أي  معه،  إرادته  جواز  مع  معناه،  الزم  به  أحُريد  فـ«لفظ  الكناية  أّما 
املعنى مع الزمه كلفظ »طويل النِّجاد«، واملراد به الزم معناه أعني طول القامة، مع 
وامللزوم  بالعَرض  الاّلزم  الكناية  يف  أيًضا«)15(،»فاملراد  النجاد  طول  راد  يحُ أن  جواز 
بقرينة  مرشوط  جماز  إّنه  حيث  من  فإّنه  املجاز  بخالف   ]...[« بالّذات«)16(،وذلك 
راد  مانعة عن إرادة املوضوع له«. )نفسه( وباملجمل فإّن الكلمة املستعملة »إّما أن يحُ
هبا معناها وحده، أو غرَي معناها وحده، أو معناها وغرَي معناها مًعا. واألّول احلقيقة 
شِعٌر بكون الكناية قساًم  يف املفرد، والثاين املجاز يف املفرد، والثالث الكناية، وهذا محُ
أمكننا  الكناية،  يف  بكّي  السُّ نظر  وجهة  تبنّْينا  فإذا  هلام«)17(.  مباينًا  واملجاز  للحقيقة 
االستقراء،  الكناية  تصنيف  مناط  جيعل  ألّنه  والكناية؛  املجاز  بني  بوضوح  التمييز 
الواحدة  الكنائّية  للعبارة  يحُمكن  إذ  والسياق.  االستعامل  يحُراعي  تصنيف  أّنه  بمعنى 
أن تكون حقيقة يف سياٍق، وأن تكون جماًزا يف سياق آخر. ثّم إّن القرينة املعتمدة يف 
الكناية غري مانعة من إرادة املعنى احلقيقّي، يف حني أّن القرينة املعتمدة يف املجاز جيب 

أن تكون مانعة من إرادة املعنى احلقيقّي. 

وتقوم خمتلف أنواع املجاز عىل عملّية النّقل وعالقة املالبسة وإجراء الّتعويض. 
ضعت له إىل غريه«، إذ »توصف الكلمة باملجاز لنقلها عن  فـ«املجاز نقل الكلمة عاّم وحُ
ا  معناها األصيّل«)18(. كام ينهض املجاز عىل عالقة جوار أو تراكن)19(، ويتمّثل تقليديًّ

يف تعويض اسم يشء باسم أحد متعّلقاته أو لوازمه. إذ يشمل الّتعويض املجازّي:

اسم املؤلف للّداللة عىل اسم العمل.	•

املؤّسسة للّداللة عىل النّاس املنتسبني إليها.	•
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اليّشء للّداللة عىل صاحبه.	•

املكان للّداللة عىل احلدث.	•

الّزمان للّداللة عىل احلدث.	•

فقولك »قرأتحُ اجلاحظ«، يعني قراءة مؤّلفات اجلاحظ كّلها أو بعضها، وقولك 
أّما قولك »خرجت  البنك،  العاملني يف  املوّظفني  البنك بحفاوة« يدّل عىل  »قابلني 
أوقفت  »هريوشيام  قولك  وكذلك  رتدهَيا.  ومحُ العاممة  صاحب  فيعني  الِعاممة« 
ه  احلرب«، يدّل عىل إلقاء القنبلة الذّرّية عىل تلك املدينة اليابانّية، وقولك »فالن هنارحُ

صائم«، يدّل عىل حدوث الصوم هناًرا.

جماز  )أو  النُّقصان  جماز  ضمن  تندرج  أن  يمكن  كّلها  األمثلة  هذه  تقديري،  ويف 
اجلاحظ  فقرأت  أكثر،  أو  لفظ  بتقدير  يستقيم  فيها  احلقيقّي  املعنى  إن  إذ  احلذف(، 
حقيقته:  ]جماز[،  بحفاوة  البنك  وقابلني  اجلاحظ.  )كتب(  قرأت  حقيقته:  ]جماز[، 
قابلني )موظفو( البنك بحفاوة. وخرجت العاممةحُ ]جماز[، حقيقته خرج )صاحب( 
العاممة. وهريوشيام أوقفت احلرب ]جماز[، حقيقته )إلقاء القنبلة الّذّرّية عىل( هريوشيام 

أوقف احلرب. وفالن هناره صائم ]جماز[، حقيقته فالن يصوم هناًرا.

وإن كان املثال األخري، احتوى يف عملية »ترمجته« من احلقيقة إىل املجاز، ال إضافة 
مفردة أو أكثر، بل حتويل اجلملة الواردة خرًبا من مرّكب إسنادّي اسمّي إىل مرّكب 

إسنادّي فعيّل.

وأدوات الّتحليل األساسّية يف احلحُكم بمجازّية لفظ أو عبارة تتمّثل باألساس يف 
اعتامد القرينة. والقرينة »هي األمر الّداّل عىل اليّشء ال بالوضع«)20(. وهي نوعان: 

قال لفظّية ومعنوّية)21(.  حالّية ومقالّية، وقد يحُ

احلقيقّي، يف حتليل  املعنى  العبارة عىل  أو  الّلفظ  إيراد  املانعة من  القرينة  وتحُعتمد 
أّن  مثال ذلك  احلقيقّي.  إىل معادله  املجاز  القائم عىل  املنطوق  األقوال ونقل  جمازّية 
قبةحُ َلبنًَة َلبنًة،  ر أّن اجلامع كّله قد بناه عحُ قبةحُ اجلامع)22(، ال يحُمكن أن يحُتصوَّ قولك: بنى عحُ
قبةحُ ببناء اجلامع.  رف، فيحُصار إىل أّن املعنى: أمر عحُ والقرينة املانعة من ذلك العقلحُ والعحُ

ه سبًبا يف بنائه.  فكان أمرحُ
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أو  احلكم  »وإثبات  بقوله  العقيّل  واملجاز  الّلغوّي  املجاز  بني  اجلرجايّن  ويمّيز 
مع  بالّلغة«)23(؛  وفساٍد  صّحٍة  يف  هلا  َتَعلَُّل  ال  عقلّيٌة،  قضّيٌة  له،  ليس  ملا  الوصف 
اإلشارة إىل أّن نسبة اجلاملّية إىل االستعارة أكثر، يف الّتصّور الّتقليدّي، من نسبتها إىل 
املجاز املرسل، فـ«صور املجاز الذي يكون النقل فيه معتمًدا عىل غري التشبيه أقّل يف 

الناحية البالغية واجلاملية من االستعارة«)24(.

فكيف حيّدد الّتصّور العرفايّن املجاز؟

2.1. تعريف المجاز المرسل في الّتصّور العرفانّي

قبل  عرفانيًّا،  ذهنيًّا  اعتباره  يمكن  عاّم  إطارّي  تصّور  يف  اجلرجايّن،  ربط  لقد 
للّثاين، يف  تابًعا  منهام  األّول  والبيولوجّي، جاعاًل  الّلغوّي  املعطيني  بني  احلْرف)25(، 
تتبع أحوال املخلوقني وعاداهتم، وما يقتضيه ظاهر  الّلغوّية  قوله إن: »االعتبارات 
عرب  املرسل  املجاز  مفهوم  يتغرّي  أن  غرابة  فال  ولذلك  اجلبّلة«)26(.  وموضوع  البنية 
بيانيًّا،  وجًها  االستعارة،  جانب  إىل  يمّثل،  املرسل  املجاز  كان  البداية،  ففي  الّزمن. 
وكان يحُصنَّفحُ وفق هذا االعتبار يف كتابات املؤلِّفني املهتّمني باحلقل البالغّي. ولعّله 
من الاّلفت أاّل يحُعنى باملجاز املرسل أحدحُ أهّم مفّكري العرص القديم، نعني أرسطو، 
 Panther( إذ مل جيعل له خاّصّية متّيزه من غريه بل اختزله يف أحد فروع االستعارة 
املنزلة  هذه  عىل  املعارصين  الّلسانّيني  بعض  حافظ  ولقد   .)and Radden1999: 1

الفرعّية للمجاز الّلغوّي )Fass1997: 47(، ولو مع فارق يتمّثل يف رفضهم الفكرة 
القائلة برضورة حرص جتيّل املجاز املرسل يف الّلغة املجازّية فحسب)27(.

 )synecdoque(الـ جعلوا  فقد   )µ()1977( مو  فريق  يف  اجلدد  البالغّيون  أّما 
، وجعلوا االستعارَة واملجاز املرسل وجهنْي ثانوّينْي ناشئنْي  الوجَه البياينَّ األسايسَّ
عن تأليف مزدوج ملجازات مرسلة. وبذلك فقد املجاز املرسل أصالته وْجًها بيانيًّا 

.)Bonhomme2006، 7( .ليحُصبح جمّرد ناتج

إىل  تتفّرع  إذ  لالستعارة؛  الوظيفّي  الثراء  إىل  فيشري   )1975( ريكور  بول  وأّما 
أصلّية )تقع يف االسم( وتبعّية )تقع يف الفعل ويف املشتّقات(، قياًسا إىل اكتفاء املجاز 
املرسل بالوقوع عىل األسامء )أو املشتّقات(، فحسب، بقطع النظر عن أنواع عالقات 



41

د 5
عد

ال

املجاز املرسل )السببّية، املسّببّية، الفاعلّية، املفعولّية، احلاّلّية، املحّلّية، اعتبار ما كان، 
كان  ما  اخلطاب  دوًرا يف  لالستعارة  أّن  إىل  ريكور  وانتهى  ما سيكون،...(.  اعتبار 
للمجاز املرسل أن يبلغه البّتة )1975، 175(. ولعّل ذلك وجه من وجوه االستمرار 

يف االنخراط يف إعطاء وضع »األفضلّية« لالستعارة عىل حساب املجاز املرسل.

أّما يف الّلسانّيات العرفانّية، فيحُنظر إىل املجاز املرسل بوصفه ظاهرة عرفانّية وليس 
 .)Arata 2005 :نوًعا من املجاز، مثلام هو احلال يف املنظور البالغّي الّتقليدّي )انظر
وقد ذهب االجّتاه العرفايّن إىل اعتبار املجاورة معيارًا لتحديد املجاز املرسل، متييزًا 
له من االستعارة املبنّية عىل املشاهبة )Steen 2005: 4(، بيد أّنه يف الّسنوات األخرية 
املرسل عالقة  املجاز  أن  مفادها  فكرة  أن حيوموا حول  إىل  العرفانّيني  اجّته كثري من 
 Koch1999، 2011; Peirsman and Geeraerts 2006b; :عرفانّية للمجاورة )انظر
Panther and Thornburg 2007(. بل إّن بريسامن وجريارتز )2006b( يقرتحان 

نظرة للمجاز الّلغوّي تقوم عىل الطراز، مكان التعريف األحادّي. إهّنام يصفان املجاز 
املرسل بألفاظ املجاورة، وينظران إىل املجاورة كذلك من منطلق طرازّي. ويبّينان أّن 
ا، املشتّقة أساًسا من األدبّيات الّتارخيية الفيلولوجّية  األنامط املجازّية املعروفة تقليديًّ
عن الّتغرّيات الّداللّية)28(، يمكن أن ترتبط باجلوهر الّطرازّي من خالل أبعاد ثالثة: 
أّوهلا، عرب بحُعد قّوة االحتكاك، إذ تنزل املجاورة من جوهر عالقة جزء بكّل املكانّية 
إىل عالقة احتواء، ومن ثّم إىل االحتكاك ثّم إىل الّتامّس دون احتكاك، بوصفه أضعف 
أشكال املجاورة. والبعد الّثاين، يشتمل عىل انتقال من جمال مكايّن فيزيائّي إىل جمال 
والبعد  إىل جمال جتميع وظيفّي.  ومنه  أحداثًا وسريوراٍت،  لألفعال،  زمايّن ومكايّن 
أجزاء  بني  الّتجاور  عىل  القائم  الطرازّي  اجلوهر  جتعل  التي  املحدودّية  هو  الّثالث 

ملموسة وحمدودة وبني الكّل، يمتّد يف اجتاه كيانات ال حمدودة متجاورة. 
فهي  الطراز  عىل  املرتكزة  املرسل  للمجاز   )2006b( وجريارتز  بريسامن  مقاربة  أّما 
 Koch( »حماولة مهمة للجمع يف الوقت نفسه بني التنّوع والوحدة داخل املجاز املرسل«
املرسل.  للمجاز  العرفايّن  الّتصّور  يف  رئيسّينْي  إسهامنْي  حيّقق  فحّلهام   .)2011: 270

اإلسهام األول، أن حل بريسامن وجريارتز بالعدول عن مقاربة »املجال املفرد«، يعّول عىل 
هام صعوبَة املفهوم الفضفاض ملجال  مفهوم املجاورة املفهومية. فمن جهة يتجنّب مقرتححُ
ا للمجاورة املفهومّية، جيدان  مصفوفة )matrix(؛ ومن جهة أخرى، بتبنّيهام حتلياًل طرازيًّ
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اسرتاتيجّية عملّية لتحديد مفهوم املجاورة، وهو مفهوم يبدو يف حّد ذاته غامضًا غموَض 
»املجال«. أّما اإلسهام الّثاين فيتمّثل يف أهّنام اقرتحا خطاطة تصنيفّية فّعالة لعدد كبري من 
 Peirsman and( أنامط املجاز املرسل وناقشا كيفّية ارتباط كّل نمط بغريه من األنامط
مرجعّية  يوّفر  ذاك،  املرسل  للمجاز  الّطرازّي  منواهلام  إّن   .)Geeraerts 2006a: 329

مفّصلة ومنّظمة لتحليل األنامطّية الّداخلّية لذلك املجاز املرسل.
وقد تعّرضت رؤية بريسامن وجريارتز )2006b( للنّقد كذلك. فبحسب كروفت 
)Croft 2006: 319(، فإّن ضعف حتليلهام يكمن يف فشلهام يف توفري دليل مقنع بأّن 
ًرا من  احلاالت التي يريان أهّنا جمازات مرسلة طرازّية، هي بالفعل أكثر قبواًل أو تواتحُ

غريها)29(.

2. تحليل المجاز المرسل وخصائصه

1.2. أدوات تحليل خصائص المجاز المرسل في الّتصّور العرفانّي

أشار رويز دي مندوزا إبانيز )1997( إىل دراسة اليكوف ومن سار عىل دربه التي 
مفهومية.  جماالت  بني  تصل  وجداول  خرائط  املرسلة  واملجازات  االستعارات  تعّد 
فعن طريق االستعارة نفهم جمااًل مفهوميًّا ونفّكر فيه اعتامًدا عىل ألفاظ جماٍل مفهوميٍّ 
إّن زيًدا يف ورطة، فإّننا نتصّور الورطة وكأهّنا حاويٌة  أّننا عندما نقول  آخر. من ذلك 
عن  كقولنا  اليومّية  الّتعبريات  يف  جاريًة  عبارًة  نستعمل  عندما  أو  مسيَّجٌة.  منطقٌة  أو 
هو  ما  فإّن  ثّم  ومن  رحلٍة.  يف  جهٍة  وحُ بمنزلة  هدفه  نتصّور  فإّننا  هدفه،  بلغ  لقد  فالن 
فيد يف االستعارات ليس تعويض بعض العبارات ببعض، بل ثّمة رضٌب من النََّسب  محُ
ما  بني  من  ربنا،  ختحُ باحلاويات  معرفتنا  فإّن  ثّم،  ومن  مفهومّيني.  جمالنْي  بني  والّتفاعل 
ختربنا به، أّن هلا حدوًدا جتعل الفرار منها صعًبا، وأّن الكائن الواقع يف حاوية خيضع 
للّظروف املتحّكمة يف احلاوية ويمكنها أن تؤّثر فيه. فإذا كان شخٌص ّما »يف ورطة«، 
فإّنه محُصاٌب هبا، وإّن ثّمة عوائق أمامه عليه أن جيتازها ليخرج من وضعّيته الّشائكة. 
فإّن  وباملثل،  االستعارة.  منطق  من  جزء  الوجوه  من  بوجه  هي  االقتضاءات  فهذه 
الوجهات هي جزء من نظام هلا منطقها اخلاّص. وبلوغ الوجهة يشتمل عىل بذل جهد 
ا.  وجتاوز عراقيل الّسفر. هذا املنطق نفسه يمكن تطبيقه عىل نشاط بلوغ اهلدف جمازيًّ

إّنه بسبب اقتضاءات منطقّية من هذا القبيل، أن يكون للجمل اآلتية معاٍن مفيدة: 
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)1( يف األخري بلغ هدفه.
)2( حالت َعَقَبَتاِن بينه وبني أن يبلغ هدفه.

)3( ليس من اليسري عليه بلوغحُ هدفه.
)4( إّنه يف ورطة وال يفعل أّي يشء للخروج منها.

)5( إّنه يف ورطة شديدة بحيث ال يمكنه أن يفعل شيًئا.

حيث  مفهومّينْي  جمالنْي  بني  التوافحُقات(  من  جمموعة  )أي  خمّططاٌت  فاالستعارة 
source( عىل هيكلة جمال آخر والّتفكري فيه )يحُدعى  يعمل جمال )يحُدعى »املصدر« 

.)target »اهلدف«

صف املجاز املرسل كذلك بأّنه ختطيط، بيد أّنه من رضب خمتلف. الحظ  ولقد وحُ
:)Lakoff & Johnson، 1980: 35( االختالفات بني املثالنْي املقتبسنْي من

ّدخرايت. م رسق محُ )6( التضخُّ
)7( كسكروت الّتّن)30( ينتظر فاتورة احلساب.

ه بصفاٍت برشّيٍة )ننظر  فكلمة »التضّخم« ال تعود إىل شخص، بل إىل كيان َنِصفحُ
الّتّن«  »كسكروت  عبارة  فإّن  ذلك،  من  النقيض  عىل  ا(.  وًّ َعدحُ بوصفه  التضّخم  إىل 
اليكوف  بحسب  إليه.  برشّية  صفاٍت  نسبة  دون  من  ولكن  شخص،  عىل  يل  حتحُ
فيها  العاقل  إذ عاَمْلنا غرَي  نسّميها تشخيًصا،  استعارة  احلالة األوىل هي  وجونسن، 

عاَمَلة العاقل. أّما احلالة الثانية فمجاز لغوّي، إذ جيء بكيان ليحُعّوض كياًنا آخر. محُ

التضّخم   )6( يف  نرى  إذ  األمثلة.  هذه  عن  نقوهلا  أن  يمكن  أخرى  أمور  وثّمة 
ومبدئيًّا  ّدخراته.  محُ عىل  يستويل  الذي  السارق  رضر  يحُعادل  رضًرا  باملتكلم  يرضُّ  ا  وًّ َعدحُ
هذا االقتضاء هو الذي ينتظر املتكلم من املخاطب أن يستنتجه. ومع ذلك، فقد يوّد 
املخاطب أن يستنتج اقتضاءات أخرى عرْب استغالل االرتباطات بني املصدر واهلدف 
يف االستعارة. من ذلك أّن أعامل السارق غري القانونية يمكن أن حيّس املرء بأهنا غادرة 
)أي إّن املتكلم بوصفه مستثمًرا قد أحُخذ عىل حني ِغّرة(. واحلال أّن املتكلم قد يشعر بأّن 
عيد استثامر ماله بطريقة أكثر حكمًة، عىل  يحُ عليه أن يأخذ احتياطات للمستقبل )كأن 

سبيل املثال(. وثمة اقتضاءات أقّل مركزّيًة ترّبر وجاهة التوسعات اآلتية للمثال )6(:
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)8( لقد رسق التضّخم مّدخرايت، لكنني لن أترك ذلك حيدث مرة أخرى.
)9( لقد رسق التضّخم مّدخرايت، وهو ما مل أتوّقْعه.
)10( لقد رسق التضّخم مّدخرايت، وهو رضر كبري.

ل بوصفها أمثلًة للسخرية(: مثلام أهنا ترّبر شذوذ األمثلة اآلتية )التي من األفضل أن تحُؤوَّ
)11( ؟ ما أروع أن يرسق التضّخم مّدخرايت!

)12( ؟ لقد رسق التضّخم مّدخرايت، وسأترك ذلك حيدث مّرة أخرى.
)13( ؟ لقد رسق التضّخم مّدخرايت، متاًما مثلام كنت أرغب.

وعىل النقيض ممّا حصل يف االستعارة يف )6(، فإّن املجاز املرسل يف )7( ال يحُوِصلحُ 
ا. ففي سياق مطعم، يمكن لنادلة أن تستعمل )7(  أّي اقتضاء سواء أكان ابتدائيًّا أم ثانويًّ
وسيلًة لتعيني زبون. وبعبارة أخرى، تحُعّد )7( وصًفا حمّدًدا هيدف يف السياق املعنّي إىل 
عمل إحالة ناجحة بطريقة مقتصدة. إذ بإمكان النادلة أن تقول مجلة من قبيل: »الزبون 
الذي طلب كسكروًتا بالّتّن ينتظر فاتورة احلساب«، لكّن هذا التعبري سيكون أثقل من 

التعبري املستعمل مبارشة يف )7(.

ولقد اهتّم اليكوف وجونسن )1980( واليكوف )1987( واليكوف وتورنر 
قبيل )7( من حيث هي ختطيطات.  املجازّية من  بالتعابري  )1989( بشكل رصيح 
نحُفِّذت ضمن جماملفهومي واحد،  نّبهوا إىل ذلك، فإن التخطيطات  ومع ذلك، مثلام 
وهو الذي يصنع الفارق، يف النهاية، بني االستعارة واملجاز املرسل مثلام بّينوا ذلك. 
إّنه يدّل عىل( الزبون، هو  ِضَع لتعيني )أي  الّتّن وحُ وفق هذه الرؤية، فإّن كسكروت 
فإّن  أكثر من ذلك،  كالّزبون.  املطعم(  )أي سياق  نفسه  املفهومي  املجال  إىل  ينتمي 
اهتاممات  نظر  وجهة  من  اخلاّص،  بروزه  بسبب  الّزبون  إىل  يرمز  الّتّن  كسكروت 
قبيل:  من  أخرى  بعبارات  أعاله   )7( قارّنا  متى  ذلك،  توضيح  ويمكننا  املتكلم. 

»احلقيبة البحُنّّية تنتظر فاتورة احلساب« أو »زوج األحذية ينتظر فاتورة احلساب«.

الذين ساروا عىل دربه املجاز املرسل بوصفه  إمجااًل، حيّدد اليكوف والباحثون 
ختطيًطا مفهوميًّا ضمن جمال واحد، حيث يدّل كيان واحد يف جمال مفهومّي عىل كيان 
آخر يف املجال نفسه، أو عىل املجال كّله. ويؤّكدون أّن املجاز املرسل يحُستعمل مبدئيًّا 
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َتِردحُ  ال  املجازات  وتلك  وتورنر، 1989: 103(  )انظر اليكوف  املرجعّية  لإلحالة 
تواَضًعا عليها. بشكل عشوائّي، ولكنها تصنع أنظمًة محُ

2.2. فرضيات النظرة العرفانّية للمجاز الّلغوّي

تتبنّى النّظرة العرفانّية للمجاز الّلغوّي ثالث فرضّيات خمتلفة:

)1( املجاز املرسل ظاهرة مفهومّية.

)2( املجاز املرسل مسار عرفايّن.

)3( عمل املجاز املرسل يتّم ضمن منوال عرفايّن مؤمثل.

1.2.2. املجاز املرسل بوصفه ظاهرة مفهومّية

عّد املجاز املرسل جزًءا من تفكرينا اليومّي، منغرًسا يف  بحسب الفرضّية األوىل، يحُ
Gibbs1994: 324-( .َبننِْيحُ أفكارنا وأعاملنا خربتنا وهو موضوع مبادئنا النسقّية ويحُ

333 ( إّن مثال اليكوف وجونسون:

.She‘s just a pretty face

]إن هي إاّل وجه حسن[

املعلومات  نشتّق  إّننا  الّلغوّي.  للمجاز  العاّمة  املفهومّية  الطبيعة  لنا  يلّخص 
البورتريه  ثقافتنا، هذا يعكس تقاليد رسم  األساسّية عن شخص ما من وجهه. يف 
يف الّرسم والّتصوير الّشميّس. إّن املجاز املرسل املفهومّي القائم عىل إطالق الوجه 
تلفزّي  وجه  فالن  فنقول:  النّاس.  عن  اليومّي  تفكرينا  من  جزء  هو  الّشخص  عىل 

معروف/ فالن وجه نحس/فالن وجه سيايّس خمرضم...

املرسل، ومّلا أصبح هذا األمر  املجاز  َمْفِهمحُ األشياء عرب  نفّكر ونحُ يبدوأّننا  لذلك 
القضّية  هذه  يف  بحوًثا  روا  جيحُ كي  الّلسانّيني  من  مهامًّ  عدًدا  ذلك  دفع  فقد  مؤّكًدا، 
تقديم هذه  إىل   )Truszczyńska 2003( النّتائج. وتسعى  ويستخلصوا عدًدا من 
النتائج باختصار، وإىل التعّمق يف دراسة ما يعنيه لفظ »مفهومّي« وتقدير مدى امتداد 

عامل املجاز املرسل املفهومّي. 
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يمّثلها  أن  له  يمكن  ملقولة  ينتمي  عضًوا  أّن   )90-79  :1987( اليكوف  بنّي 
بأرْسها، شكاًل من أشكال الّطراز. وقد ال يكون هلذه األعضاء البارزة اسم، ومن 
ثّم فإّن الّتجّوز قد جيري يف مستوى مفهومّي ومثال املقولة الفرعّية النّمطّية »أّم رّبة 
بيت« يبنّي هذه النّقطة: ننزع إىل الّتفكري يف مقولة »األّم« من حيث العضو النّمطّي، 
ى. ومّلا كانت ملعظم املقوالت بنية طرازّية،  حّتى وإن ظّل العضو الفرعّي غري مسمًّ

فإّنه يمكننا أن نستنتج أّن كّل املقوالت باألساس هلا بنية جمازّية.

انعكاس  يشء  كّل  وقبل  أّواًل  هو  الّلغة  يف  املجازّية  العبارات  استعامل  إّن 
عاّمة.  عرفانّية  مبادئ  هه  تحُوجِّ استعامل  وهو  العاّمة،  الّتصّورّية  الّلغوّية  للمجازات 
ونزعم يف األخري أّن كّل املجازات الّلغوّية تصّورّية/مفهومّية بطبعها، وأّن كثرًيا من 

املجازات الّلغوّية، إن مل يكن معظمها، ال يظهر يف الّلغة.

 2.2.2. املجاز املرسل بوصفه مساًرا عرفانيًّا

ولقد  استبدال.  عىل  تشتمل  عالقة  بوصفه  املرسل  املجاز  الّدارسني  من  كثرٌي  ف  يحُعرِّ
املجازّية،  العالقات  لتحديد حالة  عاّمة  تعتمد  التي  الّصيغة  الّتصّور عىل  انعكس هذا 
خصوًصا ]س ترمز لـص[. ففي املثال املذكور أعاله، فإّن االسم )وجه( يف قولنا )إهّنا 
عل ليكون عبارة تعّوض )شخص(، لذلك يفرتض أّن اجلملة تعني  جمّرد وجه حسن( جحُ
)هي شخص حسن(. لكّن ذلك ال يمكن أن يكون املعنى الكامل ما دامت اجلملة )هي 
شخص حسن( ال تعني أهّنا حسناء »بأكملها«، ولكنّها تقّدم لنا، وهذا هو األهّم، أّن هلا 

وجًها حسنًا. ويمكن أن يظهر ذلك يف شذوذ مجلة تعرّب عن خالف املتوقَّع:

؟ هي شخٌص حسٌن، ولكّن وجهها ليس بحسن.

فاملجازان: الوجه للّشخص، والّشخص للوجه، يتكامالن. فوجه الّشخص يستدعي 
آخر،  بكيان  كياًنا  يعّوض  ال  املرسل  فاملجاز  وجهه.  يستدعي  والّشخص  الّشخص، 
بينهام لتشكيل معنى جديد مرّكب. ونحن ال نحيل عىل املوسيقى عندما  ولكنّه يربط 
نقول »أحّب موزارت«، بل عىل املوسيقى التي أّلفها ذلك املوسيقار، كام أّننا ال نحيل 
عىل املاء يف قولنا »فاض حوض االستحامم« لكن عىل املاء الذي يف احلوض. فالعالقات 
املجازّية ينبغي أن يتّم متثيلها بشكل أكثر مالءمًة عرب صيغة جتميعّية من قبيل ]س زائد 
ًيا للبساطة، نحتفظ بالّصيغة الّتقليدّية ]س ألجل ص[ مع اشرتاط أاّل يحُفهم  ص[. وتوخِّ
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املسار املجازّي عىل أّنه مسار لالستبدال.

يتمّثل املسار املجازّي يف النّفاذ ذهنيًّا إىل كيان مفهومّي عرب كيان آخر. وهذا هو التفسري 
يرى  إّنه  الّلغوّي.  للمجاز   )Langacker1993: 30( النغاكري  قّدمه  الذي  العرفايّن 
النّقطة  املفهومّي،  الكيان  فيها  يتحّمل  مرجعّية،  نقطة  ظاهرة  هو  بام  املرسل  املجاز  أّن 
املرجعّية، النّفاذ الّذهنّي إىل كيان مفهومّي آخر، أي اهلدف املنشود. سنحيل عىل كيان 
مثال هي وجٌه  ففي  »هدًفا«.  بوصفه  املنشود  واهلدف  »ناقاًل«  بوصفه  املرجعّية  النّقطة 
حسٌن يؤّدي »الوجه احلسن« دور النّاقل إلدراك »الّشخص« بوصفه هدًفا؛ ويف الوصف 
احلسن«  »الوجه  إلدراك  ناقاًل  حسٌن  شخٌص  هي  يف  »الّشخص«  يعمل  املعكوس، 
الناقل واهلدف كليهام موجود مفهوميًّا.  فإّن  للّشخص بوصفه هدًفا. وبعبارة أخرى، 

نتقى بوصفه ناقاًل. نظر إىل أحدمها بوصفه أبرز من اآلخر، ومن ثّم يحُ ومع ذلك، فإّنه يحُ

3.2.2. إجراء املجاز املرسل ضمن منوال عرفايّن مؤمثل

املقاربات  أّما  املرسل.  املجاز  تعريفات  يقع يف صميم معظم  »املجاورة«  مفهوم 
العرفانّية  املقاربات  أّن  حني  يف  الواقع،  عامل  يف  املجاورة  عالقات  فتعنّي  الّتقليدّية 
تعّينها يف املستوى املفهومّي. فاليكوف وجونسن )1980( يعتربان املجاورة طبقة 
كاملة من الّتوافقات املفهومّية التي تشرتك يف االرتباط بعبارة، وقد أوضح اليكوف 
)1987( أمر املجاورة املجازّية يف إطار املناويل العرفانّية املؤمثلة )ICMs(، واهتّم 
ضمن  املوسوعّية  للمعرفة  متثياًل  بوصفها  املجازّية  بالعالقات   )1993( كروفت 
عرب  املفهومّية  املجاورة  شبكة  وثورنربغ  وبنرت  بالنك  ويصف  موّلد،  جمال  أو  جمال 
املناويل يمكن  الّتوايل. وما دامت كّل هذه  استعامل مفهوم اإلطار والسيناريو عىل 
مقارنة بعضها ببعض مع احرتام وجود اّدعاء أساس عرفايّن، فإّننا نعتقد أّنه يمكن 
إلطار اليكوف )1987( »للمناويل العرفانّية املؤمثلة«)ICMs( أن حييط باملسارات 
رًبا أفضل إحاطة. ويعني املنوال العرفايّن املؤمثل أّنه يشتمل ال عىل معرفة  املجازّية خحُ
الّشخص املوسوعّية ملجال معنّي، بل كذلك عىل املناويل الّثقافّية التي يشّكل جزًءا 
ال يتجّزأ منها. وال ينحرص املنوال العرفايّن املؤمثل يف عامَل الواقع أو عامَل امَلْفَهمة أو 
املؤمثل  العرفايّن  املنوال  ويحُربز  األنطولوجّية.  العوامل  هذه  خيرتق  ولكنّه  الّلغة،  عامَل 
الّتجّوز. ونرضب  تّم استثامرها يف  التي رّبام  الرّتابطات  املفهومّية  العالقات  وشبكة 
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مثالنْي، أحدمها من الّلغة اإلنجليزية واآلخر من الّلغة العربّية، عىل إمكان استغالل 
هذا املنوال يف معاجلة االنتقال املجازّي الذي تشهده بعض املفردات.

* كلمة )hearse( في اإلنجليزية

يمكن  )واالستعارّية(  املجازّية  التحويالت  يف  املؤمثل  العرفايّن  املنوال  أثر  إّن 
الّتمثيل له بطريقة اختالفات املعنى التي تشهدها كلمة »hearse« )عربة املوتى( يف 
سياق تاريخ الّلغة اإلنجليزّية. ويمكن عرض الّتاريخ الّداليّل لكلمة »hearse« يف 
اخلطوات اآلتية: يف الّزراعة خالل القرون الوسطى، كانت الكلمة تعني يف األصل 
الطقوس  يف  الشموع  حلمل  مثّلث  إطار  عىل  ا  جمازيًّ طحُبِّقت  ثّم  مسنّنة،  مثّلثة  جمرفة 
وهي  الّشموع  ثار  تحُ الشمع  إلطار  اجلديدة  املؤمثلة  العرفانّية  املبادئ  ويف  الكنسّية. 
أبرز جزء وظيفّي يف تلك اآللة. ومعرفتنا العاّمة باملبادئ العرفانّية املؤمثلة للّشموع، 
كانت  الوسطى  العصور  يف  االحرتاق؛  عملّية  عىل  املجازّي  الرّتكيز  تثري  بدورها 
بعض  يف  وتحُضاء  األثامن  مرتفعة  وكانت  الّشمعّية،  اإلفرازات  من  تحُصنع  الّشموع 

املناسبات فحسب.

ا  وتفرّس املبادئ العرفانّية املؤمثلة للّشمع مِلَ يصبح احرتاق الّشموع مرتبًطا جمازيًّ
مع مناسبة شعائرّية خمصوصة هي املصهر، أسبوع اآلالم قبل عيد الفصح. وتوضع 
الكنيسة  إحياء  ويف  إضافّية.  جمازّية  خطوة  القروسطّية  املؤمثلة  العرفانّية  املبادئ 
الّشموع تدرجييًّا ختليًدا لظحُلمة صلب املسيح. فالّشمعة  ألسبوع اآلالم، تنطفئ كّل 
احرتاقها  عند  ملوته،  ضمنّية  استعارة  وانطفاؤها  اإلنسان،  حلياة  استعارة  املحرتقة 
النّهائّي املتمّثل يف انطفاء  ه يف جزئه  بالكامل. إّن حدث االحرتاق بأكمله تّم حرصحُ
موت  لتشمل  ا  جمازيًّ متتّد  ْلب  للصَّ املؤمثلة  العرفانية  املبادئ  فإّن  ثّم  ومن  الشمعة. 
اإلنسان بشكل عاّم. إّن حسابات املبادئ العرفانية املؤمثلة للموت للّتشديد املجازّي 
عىل إبراز جزء حيّف بموت الناس، أال وهي اجلنازة وتشمل املبادئ العرفانية املؤمثلة 
للجنازة أجزاء عديدة، كثري منها تصفه كلمة »hearse«: اجلثامن، النعش، التابوت، 
القرب، غطاء النعش، أعواد النعش، والعَربة التي يحُوضع النعش فيها. ومن بني هذه 
األجزاء، تبدو العَربة املتحّركة أبرز عنرص يف املبادئ العرفانية املؤمثلة للجنازة. إّن 
»عَربة حلْمل  إىل  بة(  ْ الرتُّ لتمهيد  )ِمْشط  »ِمْسَلَفة«  من   »hearse« كلمة  معنى  تطّور 



49

د 5
عد

ال

ميت إىل مثواه األخري« هو يف الغالب نتيجة أنواع خمتلفة من املسارات املجازّية التي 
جتري ضمن مناويل عرفانية مؤمثلة ثقافّية أو عاّمة.

املرحلة املجازّية يف تطّور معنى كلمة »hearse« ال تشمل األشياء فحسب، بل 
األحداث كذلك: احرتاق الشمعة، وانطفاؤها، واملوت، واجلنازة، واملوكب. وهذا 
العرفانّية  املناويل  ضمن  تنشأ  أن  يمكن  ممكنة  كثرية  عالقات  ضوء  عىل  نتوّقعه  ما 
املؤمثلة. فليست املسارات املجازّية مقترصة عىل املرجع، إهّنا تقع يف املستوى املفهومّي 
الرّصف،  )املعجم،  لّلغة  الّلسايّن(، ويف مستويات خمتلفة  الّتفكري  )امَلْقَولة،  الرّصف 
الرّتكيب، اخلطاب(، ويف وظائف لسانّية خمتلفة )إحالة، إسناد، أعامل قولّية(، وتقع 
صلة تربط عوامل أنطولوجّية خمتلفة )مفاهيم، وأشكال، وأشياء/أحداث(، ويف سبيل 
الّتمّكن من وصف تلك الظواهر املختلفة بطريقة موّحدة، سنتبنّى أوسع نظرة ممكنة 

للمجاز الّلغوّي.

* كلمة )جريدة( في العربّية 

يف غياب معجم تارخيّي، حيتاج الباحث إىل بذل الوسع يف استقراء معاجم الّلغة العربّية 
الكربى للوقوف عىل تطّور دالالت األلفاظ. وقد أردنا أن نرضب بعض األمثلة الّداّلة 
عىل أّن النّقل املجازّي هو أحد أساليب الّتطّور الّداليّل الطارئ عىل كثري من مفردات 
املعجم العريّب، مثلام هو معروف. ولذلك اخّتذنا تطّور دالالت لفظة )جريدة( مثااًل عىل 
النّقل املجازّي. فعند قراءة املعاجم القديمة )لسان العرب البن منظور، نموذًجا()31(، 

نجد هذه املفردة ترد:
اَلَة فيها؛ 1( صفة: خيٌل جريدة: ال َرجَّ

2( صفة: يقال: َتنَقَّ إِباًل جريدة َأي خيارًا شدادًا.
3( اسم: اجلَريدةحُ اجلامعة من اخليل. )حيوان(
4( اسم: اجلَريدة َسعفة طويلة رطبة؛ )نبات(

5( اسم: هي السعفة التي تقرش من خوصها كام يقرش القضيب من ورقه )نبات(
6( اسم: اجلريدة السَعفة ما كانت. )نبات(

7( اسم: ويف احلديث: كتب القرآن يف َجرائَد، مجع جريدة )ورق للكتابة(
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اخلوص  واحدته جريدة، وهو  احلجاز،  َأهل  هو اجلَريد عند  األَصمعي:  اسم:   )8
واجلردان.

َردحُ عنه اخلوص وال يسمى جريدًا ما دام عليه اخلوص، وإِنام  ْ 9( اسم: اجلريد الذي جيحُ
يسمى َسَعفًا.

: تاّم، وكذلك الشهر؛ عن ثعلب. 10( صفة: ويوٌم َجريد وَأْجَردحُ

من  )اثنتان  صفات  منها  ثالث  للجريدة؛  دالالت  عرش  العرب  لسان  يف  وردت  فقد 
الثالث للحيوان خياًل وإباًل، وواحدة للزمان(.

أّما الّدالالت االسمّية الّسبع فتتمحور حول الّسعفة يف مخس دالالت، وحول 
مجاعة اخليل يف واحدة وحول ورق الكتابة يف أخرى. أّما الّداللة التي نتوّقف عندها 
فهي الّداللة املذكورة يف األخري، والواقعة رقم 7 يف قائمة الّدالالت املذكورة أعاله. 
والّسبب يف عنايتنا هبذه الّداللة، أهّنا يف أغلب الّظّن الّداللة التي تطّورت وأحُطلقت 

عىل الّصحيفة، يف العرص احلديث.

إىل  الّسعفة(  اجلريدة عىل  تدّل  الطبيعّي )حيث  السياق  من  أّول  نقل  فقد جرى 
الّسياق الّثقايّف )حيث تحُّتخذ اجلريدة قرطاًسا للكتابة( وجرى نقل ثاٍن واكب تطّور 
الّسياق الّثقايف يف العرص احلديث؛ لتصبح اجلريدة، يف عرص املطابع، داّلة عىل مطبوع 

دورّي ذي طابع إخبارّي.

ضعفت،  ولكنّها  متت  مل  السعفة(   = )اجلريدة  األصلّية  الّداللة  أّن  املالحظ  مع 
وباستعامل مصطلحات نظرّية الّطراز فإّننا نقول إّن داللة )جريدة( عىل املطبوع، هي 
الّداللة الطرازّية، املركزّية، أّما داللتها عىل الّسعفة، فهي داللة أقّل متثيلّية، وقد حتتاج 
إىل أن يكون املتكّلم ذا ثقافة مّتصلة ببيئة النّخل واخليل واإلبل، حيث املجال الّتداويّل 
لتلك الّداللة. أّما الّدالالت الفرعّية )السعفة الطويلة الرطبة،والسعفة بشكل عاّم، 

...(، فقد ال يستحرضها ويلّم هبا إاّل املعامجّي أو مؤّرخ الّلغة، ومن يف حكمهام.

اخّتذ  قد  دورّي،  مطبوع  إىل  للكتابة  قرطاًسا  بوصفها  اجلريدة  من  االنتقال  إّن 
املطبوعات،  من  جنس  إىل  األداة  من  الّداللة  توّسعت  حيث  الّلغوّي.  املجاز  طابع 
فقد خرجت من حّيز الّداللة عىل نوع من الورق الذي يحُكتب عليه إىل وسيلة إعالم 
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مكتوبة. وهو توسيع داليّل معترب قد حتسن دراسته من زاوية االشرتاك الّداليّل.

ا  أّما من الّزاوية البيانّية فلعّله من الّسائغ أن نعّد هذا االنتقال الّداليّل نقاًل جمازيًّ
يقرتب من داللة الّصنف عىل اجلنس، وهو ما ينطبق عىل عالقات املجاز املرسل)32(. 

4.2.2. تعريف عرفايّن للمجاز املرسل 

أعاله،  حت  رشحُ التي  الّثالث  العرفانّية  املرسل  املجاز  خصائص  أساس  وعىل 
سنعّرف املجاز املرسل عىل النّحو اآليت:

الناقُل( إىل كيان مفهومّي  املجاز املرَسل مسار عرفايّن حيمل كياًنا مفهوميًّا )هو 
آخر فيه )هو اهلدُف( لغرٍض مقصود عرب منوال عرفايّن مؤمثل واحد.

أّننا  ونرى  مهّمة.  ونظرّية  اختبارّية  قضايا  إثارة  يف  يفيدنا  العميّل  الّتعريف  هذا 
نحتاج إىل طرح األسئلة اآلتية، وغريها، يف سياق تطوير إطار املجاز املرسل النّظرّي.

أّول هذه األسئلة: أين نجد املجاز املرسل؟ بحسب الّتعريف املذكور أعاله، يقع 
املجاز املرسل حيث يكون لدينا مناويل عرفانّية مؤمثلة؛ إذ لنا مناويل عرفانّية مؤمثلة 
الكلامت  وأشكال  واألحداث  األشياء  َمْفَهمة  يتضّمن  ما  وهو  َْفَهٍم،  ممحُ يشء  لكّل 
من  األنواع  هذه  عىل  وسنحيل  الواقعّي.  العامل  يف  واألحداث  واألشياء  ومعانيها، 
املفهمة بوصفها »عوامل أنطولوجّية«. وال تقترص املناويل العرفانّية املؤمثلة عىل عامل 
النّاس  أّن  ذلك  من  أنطولوجّية.  عوامل  بني  تصل  أن  يمكنها  بل  مفرد،  أنطولوجّي 
اليشء  مفهوم  عالمًة:  يكّونان  الّلذْين  الكيانني  بني  محيمة  عالقة  رؤية  إىل  ينزعون 
الذي  النّحو  عىل  أنطولوجّيني،  عاملني  خيرتق  املؤمثل  العرفايّن  املنوال  هذا  واسمه. 
سنراه أدناه، ويؤّدي إىل املجاز املرسل. إّن ملفهوم املجاز املرسل املتوّلد من التعريف 

املفهومّي اآلنف الّذكر تطبيقاٍت أوسع بكثري من تطبيقات املقاربات التقليدّية.

يسمح  الذي  الّذهنّي«  بـ«اجلرس  يتعلق  فيام  ه  طرححُ ينبغي  الذي  الثاين  السؤال 
بني  العالقة  طبيعة  ما  هو  السؤال  وهذا  املرسوم.  اهلدف  ببلوغ  ر/املتمثِّل  تصوِّ للمحُ
أو  ولية  َمقحُ املرسل إىل استعامل عالقات  املجاز  أو األهداف؟ وينزع  الناقل واهلدف 
مؤمثلة ضمن املنوال العرفاين املؤمثل )ICM(. ومن ثّم، فإن بعض األماكن تنحو نحو 
االلتحاق بأحداث تقع نمطيًّا يف املكان. من ذلك عبارة الذهاب إىل الفراش، بحسب 
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السياق، حتيل عىل أهداف جمازّية»الذهاب إىل النوم«، أو »املضاجعة« أو »املرض«. 
فكل هذه األحداث ترتبط نمطيًّا بالفراش، بقطع النظر عن السياق املخصوص الذي 
يستهدف اهلدف املناسب مقاميًّا. وبشكل أعّم بوسعنا وصف العالقة املفهومّية بني 
الفضاء واحلدث بوصفها مستحِكمًة ويمكن استغالهلا عرب املجاز املرسل. والسؤال 
الذي حيتاج إىل إجابة هنا يتمثل يف معرفة أّي نوع من العالقات يف املنوال العرفاين 

املؤمثل )ICM( يمكن أن ينبثق عنه املجاز املرسل.

آنًفا  االعتبار  بعني  أخذنا  فقد  واهلدف.  الناقل  باختيار  يتعلق  الثالث  السؤال 
العالقات املفهومّية بني كيانني يمكن أن يصبح أحدمها الناقل أو اهلدف عىل النحو 

الذي يوّضحه املثاالن: 

أ( هي وجه حسن.

ب( هي شخص له وجه حسن.

فإّن  اجلانب،  أحادّي  يكون  أن  إىل  ينزع  الذي  االستعارّي  الّتخطيط  وبخالف   
التخطيط املجازّي يسري يف االجّتاهني. وقد متت مالحظة ذلك ضمنيًّا يف املقاربات 
النتيجة  أو  النّتيجة،  بإزاء  كالّسبب  املجازية:  العالقة  اجّتاهي  عرض  عرب  التقليدية 
بإزاء الّسبب، أو اجلنس للصنف أو الصنف للجنس genus for species، إلخ . 
يَّز عن اختيار املتكّلم لناقل خمصوص بوصفه  ا ينبغي أن متحُ فهذه البدائل املمكنة نظريًّ
»مدخاًل« للمنوال العرفاين املؤمثل )ICM( ومن ثّم، فإننا نحتاج إىل الّسؤال عّم إذا 
بَّذة وإذا كانت احلالة تلك، ما »املبادئ العرفانّية« التي حتكم  كان ثّمة أبنية جمازّية حمحُ
لة يحُمّكن  اختيار نوعية مدخل ناقل عىل آخر؟ وإّن استخراج مثل تلك اجلذور املحُفضَّ

من التعّرف عىل حاالت املجاز املرسل غري املوسومة أو »اخلاطئة«.

نطرح  أن  نحتاج  فإّننا  موجودة،  »اخلاطئة/اآللّية«  اجلذور  تلك  مثل  كانت  ومّلا 
السؤال الرابع هل يمكن وجود مبادئ حتّدد اختيار ناقل بطريقة أخرى غري االختيار 
نتِجحُ حاالت موسومة أو »غري  البنائّي اآليّل؟ فإن كان ذلك ممكنًا، فإّن األبنية املجازّية تحُ

آلّية« للمجاز الّلغوّي.

و يمكن تلخيص األسئلة املركزية األربعة عىل النحو اآليت : 
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 )ICM(دث املنوال العرفايّن املؤمثل 1( ما العوامل األنطولوجّية التي يمكن أن حتحُ
والعالقات املجازّية ضمنه؟

2( ما أنواع العالقات املفهومّية التي يمكن أن ينشأ عنها املجاز املرسل ؟

ثّمة كيانات مفهومّية يمكنها أن توّجه االهتامم بشكل أفضل إىل هدف  3( هل 
مقصود دون غريه من األهداف؟وهل توجد مبادئ عرفانّية تتحّكم يف انتقاء حاالت 

املجاز املرسل »اآللّية« تلك؟

4( هل توجد مبادئ تتحّكم يف اجلذور اآللّية املحُحبَّذة وتنتج عنها حاالت »غري 
آلّية« للمجاز الّلغوّي؟

5.2.2. التخطيط املجازّي

عرب  اهلدف،  بمجال  يرتبط  املصدر  جمال  أّن  إىل   )mapping( التخطيط  حييل 
فْرض منظور معنيَّ عليه. ففي مجلة:

ُق بيكاّسو. ليس من اليسري تذوُّ

ا، ويتّم تنشيطه انطالًقا من  يتّم استخراج عمل بيكاّسو الفنّّي بوصفه هدًفا جمازيًّ
ا  املصدر بيكاّسو، يف دوره رّساًما، بشكل ينتج عنه أّن الّسامع/القارئ يكون مدعوًّ
هي  بام  الفنّّية،  بيكاّسو  عبقرّية  نتاج  بوصفه  أّويّل  بشكل  الفنّّي  العمل  هذا  ملفهمة 
إّنه  أي  العادة،  ا يف  تناظحُريًّ املرسل ال  املجاز  الّتخطيط يف  امتداٌد لشخصّيته، ويكون 
االستعارة  يف  جيري  الذي  النحو  متناظرين، عىل  بني  نظامية  متناظرة  بمطابقة  ليس 

.)Barcelona2002a، 2003a(

6.2.2. العوامل األنطولوجّية التي حيُدث املجاز املرسل يف سياقها

إّن العوامل األنطولوجّية الثالثة اآلتية قد أحُبرزت للغرض اآليت: عامَل »املبادئ« 
وعامل »األشياء« و«األحداث«. هذه العوامل تحُوافق بشكل عاّم الكيانات الثالثة التي 
يشتمل عليها املثّلث الّسيميائّي الّشهري، عىل النّحو الذي طّوره أوغدن و رتشاردز 
]الرتمجة العربية، 2015، ص70[: الفكرة   )1923: 11(  )Ogden & Richards(
والرمز واملرجع. والعالقة بني الكيانات ضمن العامل الواحد، أو بني العوامل، تحُؤّدي 
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إىل منوال العرفاين مؤمثل )ICM( وإىل إمكانات للمجاز الّلغوّي متنّوعة.

ثّمة متييز مهّم ينبغي وضعه بني املنوال العرفاين املؤمثل )ICM( الذي ال يربط بني 
وبني  الواحدة،  الّسيميائّية  الوحدة  أنطولوجّية خمتلفة ضمن  إليعوامل  تنتمي  كيانات 
املنوال العرفايّن املؤمثل الذي يربط بني كيانات تنتمي إىل وحدات سيميائّية خمتلفة 
ضمن العامل األنطولوجّي نفسه أو العوامل األنطولوجّية نفسها. إّن الوضعّية الّسابقة 
للعوامل األنطولوجّية املرتابطة ينشأ عنها منواالن عرفانّيان مؤمَثالن اثنان: مها زوجان 
من األشياء أو األحداث، وعالمة أو شكل أو مفهوم يحُنشئ وضعّية مرجعّية يحُمكن 

أن تحُوَصف بكوهنا منوااًل عرفانيًّا مؤمَثاًل مرجعيًّا.

2.3. تصنيفات المجاز المرسل في االّتجاه العرفانّي

1.2.3 املجاز املرسل املرجعّي واإلسنادّي والاّلقويّل

خيتلف تصنيف املجاز املرسل يف الّلسانّيات العرفانّية عن تصنيفه البالغّي الّتقليدّي. 
)Panther and Thornburg )1999، pp.334-336 تصنيًفا  ويقرتح بنثر وثورنربغ 

تداوليًّا للمجازات املرسلة إىل ثالث جمموعات )33(:

املكان  املرسلة نمطيًّا  املجازات  املرجعّية: حيث تستعمل  املرسلة  املجازات   .1.1.2.3
للّداللة عىل املؤسسة. 
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2.1.2.3. املجازات املرسلة اإلسنادّية: حيث تحُستعمل مجلة للّداللة عىل مجلة أخرى. 
من ذلك أّن اجلملتنْي:

)1( هي قادرة عىل إهناء رسالتِها.
)2( انتهت رسالتحُها.

ليستا مرتادفتني دالليًّا، ويمكن أحياًنا أن نحُثبت )1( وأن ننفَي )2( من دون حصول 
تناقحُض. بيد أّنه يف كثري من الظروف، يمكن للمتكّلمني أن يستعملوا )1( للّداللة عىل 
أّن املتكّلم يف احلالة األوىل  املحتوى القضوي نفسه الذي حتمله )2(، الفرق الوحيد 
يحُسند القدرة عىل إهناء الّرسالة إىل املوضوع )هي(، يف حني أنه يف احلالة الّثانية، يحُسند 
استلزام  هي   )2( فإّن  تداولّية،  وبعبارات  نفسها.  الّرسالة  إىل  الّرسالة  إهناء  حصول 
م تدلُّ عليه )1(. وهذا املجاز املرسل اإلسنادّي يستعمل القدرة للّداللة  ختاطبّي معمَّ
)مثل:  ممكن  حدث  اإلنجليزية:  الّلغة  يف  بكثرة  مستعمل  أمر  وهو  احلصول،  عىل 
ا بحصول ذلك ووروده.  القدرة، اإلمكان، الّسامح، اإللزام، بأداء عمل( يرتبط جمازيًّ

3.1.2.3. املجازات املرسلة الاّلقولّية: حيث تدّل عىل أعامل القولّية أخرى. من ذلك:

)أ( ال أعرف أين صابون الَغسل.
)ب( أين صابون الَغسل؟

فاجلملة )أ( هلا قّوة القولّية مبارشة إلثبات ما ال يعرفه املتكّلم. ولكن يف سياقات 
ا عىل السؤال  كثرية تحُستعمل مع القّوة الاّلقولّية غري املبارشة لالستفهام قد تدل جمازيًّ
ال  املرسل  املجاز  أّن  يف  تكمن  وثورنربغ  بنثر  تصنيف  فداللة  )ب(.  يف  الّطلب  أو 

يقترص عىل وظيفته املرجعّية بل هو متغلغل يف االستعامل العادّي لّلغة.

بنثر وثورنربغ املجازات اإلسنادّية صنًفا من املجازات املرسلة من  ولعّل جعل 
العقيّل  املجاز  بني  بوضوح  يفصل  الذي  الّتقليدّي  الّتصنيف  مع  يتعارض  أن  شأنه 
حتّد  أمام  يضعنا  الّتصنيف  هذا  أّن  فاملالحظ  املرسل.  واملجاز  اإلسناد(  يف  )الواقع 
بالنّظر إىل الّتصنيف الكالسيكّي ألنواع املجاز. إّنه عمليًّا يضع املجاز العقيّل ضمن 
الّتصنيف اجلديد يعترب املجاز  العقيّل يقع يف اإلسناد، وهذا  املجاز املرسل، فاملجاز 

اإلسنادّي نوًعا من أنواع املجاز املرسل.
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ويمكن الّتفكري يف جتاوز املعاجلة العرفانّية للمجاز، وفق تصّور بنثر وثورنربغ، 
للحدود الفاصلة بني علمي البيان واملعاين، يف سياق البالغة العربّية الّتقليدّية. وهي 

خطوة تتجاوز االختالف اجلذرّي بني اخلرب واإلنشاء. 

2.2.3. املجاز املرسل جمازان: مرجعّي ومفهومّي

إذا نظرنا يف تصنيفات أخرى للمجاز املرسل، وجدنا أن بعض األدبّيات احلديثة 
واملجاز  املرجعّي  املرسل  املجاز  رضبني:  إىل  تقّسمه   )Stallard،1993( ذلك  من 

املرسل املفهومّي »اإلسنادّي«. وسنتوىّل عرضهام تباًعا.

1.2.2.3. املجاز املرسل املرجعّي

يمكن الّتمثيل عىل املجاز املرسل املرجعّي ببعض األمثلة:
1( كسكروت الّتّن ينتظر احلساب.

فليس كسكروت الّتّن هو الذي ينتظر احلساب، حرفيًّا، بل هو الّزبون الذي طلبه. 

قولة  من  منطلقة  املرجعّي،  املرسل  باملجاز   )Warren، 2006( وارين  اهتّمت 
املرسل  املجاز  »دحُرس  فلقد  ثالث؛  إىل  املرسل  باملجاز  االهتامم  أحقاب  اخترصت 
منذ ألفي سنة عىل األقّل ِمن ِقَبل البالغّيني، ودحُرس مئتي سنة من قبل علامء الّداللة 
 Nerlich and Clarke،( »الّتارخيّيني، وحوايل عرش سنني من قبل الّلسانّيني العرفانّيني

)2001، 245

يِكل تفكرَينا ومواقفنا وتؤّثر يف طريقة إداركنا  إّن املفاهيم االستعارّية واملجازّية هتحُ
ّدت أمثلة االستعارة واملجاز املرسل، من ثّم، بمنزلة البداهة الّلسانّية  للواقع. وقد عحُ

الستعارات وجمازات لغوّية مفهومّية خمصوصة، من قبيل:

 احلّب ُفسحة: استعارة مفهومّية

 الوجه )للّداللة عىل الّشخص(: جماز مرسل ]جماز مفهومّي[

بواسطة  »بَمْفَهَمة يشء  لنا  بكونه يسمح  يّتسم  الذي  ذاك  املجازّي هو  فالّتفكري 
بوصفه  أدّق  بشكل  أو   )Lakoff & Johnson، 1980، 39( آخر«  بيشء  عالقته 
مسًكا جّيًدا ملظهٍر مفهوٍمأو يسرِي اإلدراك، واستعامل ذلك املظهر للّداللة عىل اليّشء 
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الًّ أو للّداللة عىل مظهر آخر أو عىل جزء منه )Lakoff، 1987، 77(. وهذا  بوصفه كحُ
يؤّدي إىل نظرة إىل املجاز املرسل أشّد تضييًقا من املقاربة الّتقليدّية، وإىل إخراج عدد 

من الّتعابري التي كانت تحُعّد سابًقا أمثلًة للمجاز املرسل من دائرته.

2.2.2.3. املجاز املرسل املفهومّي

Voss-( خرية مثاًل للمجاز املرسل املفهومّي، إذ يدّل املفهوم عىل نقيضه السُّ  حُحُرضب
احلدث  خطاطة  جمازات  لتكون  علت  جحُ التي  الفعلّية  واملشتّقات   ،)hagen، 1999

بالاّلحقة  تنتهي  التي  اإلنجليزّي[  الّلسان  ]يف  األسامء  من  وكثري   )Dirven، 1999(
مستوى  عىل  مفهومّي  جماز  استعامل  يف  الّتفكري  يتّم  حيث   ،)er( االسمّية  عىل  الّداّلة 
 .)Panther & Thornburg، 2002( احلدث/النّشاط  عىل  يدّل  امُلشارك  إذ  عاٍل، 
أّما املقاربة األكثر جذرّيًة فقد تبنّاها )Radden & Kövesces( إذ اقرتحا أن تكون 
ا عىل املفهوم الذي يرّصح  الكلامتحُ جمازات إشارّيًة، بمعنى أّن شكل الكلمة يدّل جمازيًّ
ّتسقٌة مع  غاليًة ولكنّها محُ به )Radden & Kövesces، 1999، 24(، وهي نظرة تبدو محُ

توصيف الّتفكري املجازّي بوصفه قدرًة لنا عىل جعل س يدّل عىل ص.

ومتّثلت اإلشكالّية التي أهلمت كثرًيا من الّلسانّيني املهتّمني باملجاز املرسل، بعد 
نرش »االستعارات التي نحيا هبا« يف: كيفّية تأثري الّتفكري املجازّي يف الّلغة.

لغوّية)34(  جمازات  بوصفها  احلذف  جمازات   )2006( وارين  بياتريس  وتحُعالج 
وترضب أمثلة عّدة، منها:

افظ الرّشطة. 1( سأضعك يف تقرير حمحُ

إذ يدّل ضمري املفعول به )ك( عىل سلوك الّشخص املخاَطب.

َل طوياًل، ومل أحُدرك أغوار مقاصده. جحُ 2( قرأتحُ الرَّ

إذ يدّل الّرجل عىل كتاباته.

3( أّم كلثوم صوٌت ساموّي. 

إذ يدّل صوٌت ساموّي عىل إنسان ذي صوت ساموّي.

. 4( املائدة الّثالثة عرشة تتذّمرحُ
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إذ تدّل املائدة الّثالثة عرشة عىل الّشخص اجلالس إليها.

فهذه األمثلة تدّل عىل عالقات من املجاز. ففي املثال 1 تّم ذكر الّشخص واملقصود 
هو ما صدر عنه من فعل وسلوك. أّما يف املثال 2 فيحُذكر الّشخص واملقصود تآليفه. 
وأّما املثال 3 فيحُذكر األثر واملقصود صاحب األثر. وأّما املثال 4 فيحُذكر املكان )املحّل( 

واملقصود هو )احلاّل( باملكان.

عل املجاز املرسل يف تقابحُل مع االستعارة )Dirven، 1993( أو مع ظواهر  وقد جحُ
 Turner( وفوكونيي  تورنر  ورّكز   )Croft، 1993( الّداليّل  االشرتاك  من  خمتلفة 
 Barcelona،( برشلونه  أّما  بينها.  ل  الّتفاعحُ يف   )and Fauconnier، 2000

)Radden، 2000( فقد عمال عىل الّتحفيز املجازّي للمخطَّطات  ورادن   )2000

والّتصويرات االستعارّية. وكتب جريار ستني )2005( بحًثا بعنوان »املجاز املرسل 
بانتقال املجاز املرسل  العرفانّية« تطّرق فيه إىل تطّور االهتامم  الّلسانّيات  يّتجه نحو 
من علم الداللة البنيوّي إىل الّلسانّيات العرفانّية مشرًيا إىل أّن ياكبسن عندما وضع 
االستعارة واملجاز املرسل يف قلب االهتامم يف الّلسانّيات واإلنشائّية، كان البنيوّيون 
ًرا بنجاح منهج فالديمري بروب  يسعْون إىل احتساب املعنى عرب املنوال الّتجزيئّي تأثُّ
الرّسدّي البنيوّي، يف مقاربة بنية القصص انطالًقا من جمموعة حمدودة من املكّونات، 
جمموعة  بواسطة  الّلغوّية  الّصواتم  خمتلف  تصف  التي  البنيوّية  الّصومتّية  وكذلك 
منهًجا  البنيوّيون  الّداللة  فقد وضع علامء  الّصوتّية وتوليفاهتا،  األوائل  حمدودة من 
استعامل  كّل  ما  أّنه  ذلك  عسرية؛  مهّمة  كانت  ولقد  الكلامت.  معاين  ملقاربة  اثاًل  ممحُ
قنَّن بشكل مسبق يف مفردات الّلغة. ومن ثّم، فإّن االستعارة واملجاز  جمازّي يظهر ويحُ
املرسل إّنام يحُثريان مشاكل يف الّداللة ال تظهر يف الّدالالت الّلغوية الوضعّية، بل يف 
اًل  ل واالستعامل. فتأويل عبارة »جاء األسد«- وأنت تعني به َرجحُ الّتخاٌطب والّتداوحُ
جاًعا، أو عبارة »إّنام هي وجٌه حَسٌن«- وأنت تقصد أّن املرأة املعنّية ال تتوّفر إاّل  شحُ
الّلغوّية للعبارتنْي، بقدر ما  الّداللة  عىل صفة اجلامل ال أكثر وال أقّل، ال خيضع إىل 
يّتصل بمعرفتنا عن العامل، وحتديًدا بالفردْين املقصودْين بَِتْينَِك العبارتنْي، مع مراعاة 

األعراف الّتداولّية عند تأويل ذينك القولنْي )35(.
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2.4. اإلنحاء مورًدا للمجاز الّلغوّي

زمن  يف  هلا  صورة  التقاط  بمنزلة  هو  لّلغة  وصف  وكّل  تتغرّي،  الّلغات  كّل 
الوصف. وختتلف مظاهر أنظمة الّلغة املختلفة يف أنساق تغرّيها، ولكنها عرب الزمن 
تتغرّي بطريقة أو بأخرى. فالّلغة العربّية اليوم ختتلف عن عربّية القرن الرابع للهجرة، 
وهذه ختتلف عن عربّية العرص اجلاهيّل، بقطع النّظر عن االختالفات الّلهجّية، التي 
ًبا، ملا بينها من  تزيد الّتفكري الّلسايّن ضمن اللسانّيات االجتامعّية وعلم الّلهجات تشعُّ

تقاطحُع وتقارب.

وإّن املسار الذي تظهر عربه األشكال النّحوّية وتتطّور يف الّلغات هو الذي نسّميه 
إىل  نحوّيًة  أقّل  أشكال  فيه  تنتقل  مسار  وهو   .)grammaticalization( اإلنحاء 
أشكال أكثر نحوّيًة، من ذلك املفردات املعجمّية تصبح وحدات نحوّية، والوحدات 
وفونولوجّية  تنزع مسارات رصفرتكيبّية  نفسه  الوقت  نحوّيتحُها. ويف  تزداد  النّحوّية 
يف   going to مكان   gonna )مثل  الوحدة  اختزال شكل  قبيل  إىل احلدوث، من 
الّلغة املشرتكة(. وتكتمل دْورة اإلنحاء عندما  الّلهجة العاّمّية اإلنجليزّية، بخالف 
تأليفّيًة، كام  أكثر  فالرتاكيب تصبح  ما هنائيًّا وحتّل حمّله أشكال جديدة.  يحُفقد شكٌل 
لو أهّنا أشكال منصِهرة، وأكثر حتليلّيًة مثلام تفقد أشكاهلا املنصهرة، ويتّم تعويضها 

بوحدات معجمّية يتّم تطويرها نحو وحدات نحوّية جديدة.

2.1.4. مسار اإلنحاء 

يحُغّطي مسار اإلنحاء آلّيات ومراحل متنّوعة. فالوحدة املعجمّية التي يتّم إغناؤها 
متّر عرب مرحلة اإلدالل )=إزالة الّداللة )desemanticization(. فمجموع املحتوى 
الّداليّل للوحدة املعجمّية يتّم حتويله بنجاح نحو املحتوى النحوّي للوحدة فحسب. 
من ذلك، )be going to( تتوّقف عن أداء معنى احلركة وتبدأ يف إفادة معنى القصد.

االستعامل  يتغرّي   )Velupillai، 2013، 387( الداليّل  املحتوى  وبفقد/ضياع 
من  أوسع  لطائفة  صاحلًة  تصبح  بحيث  الوحدة  عىل  الّطارئة  للّتغيريات  الّتداويّل 
يف   )generalization( تعميام  أو   )extension( توسيًعا  تبلغ  إهّنا  الّسياقات؛ 

سياقات االستعامل.
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2.2.4. اإلدالل )= نزع الّداللة أو فقُدها(

 )bleaching( أو   )desemanticization( اإلدالل)36(  اإلنحاء  آلّيات  من 
قال إّنه رضب من  يحُ الّداللة )وأحياًنا  وهو نزع املحتوى املرجعّي للّداللة أو حتويل 
الرّتكيب  أّن  عىل  يدّل  أن  وحياول   .)semantic reduction الّداليّل  االختزال 
الّداليّل  حمتواه  بعض  يفقد  ال  بذلك  فإّنه  جديد،  سياق  يف  يحُستعمل  عندما  الّلغوّي 
األصيّل ولكن قد يكون األمر رضًبا من اإلغناء الّتداويّل، بإعادة توزيع املعنى بدل 
functional reduc-(  يياعه وفقده. وقد يكون األمر عبارة عن تضييق وظيفّي
decat-( أو يكون انتقااًل مقوليًّا )extension( أو يكون عبارة عن توسيع )tion

egorialization( أو قد يكون تآكحُال )erosion(. ولإلنحاء طرق كثرية. انظرملزيد 

)Velupillai، 2012، 388-392( :التوّسع

2.3.4. من اإلنحاء إىل الّتجّوز

حتّدثت كاريتا بارادي يف بحثها عن الّتجّوز )metonymization( بوصفه آلّية 
تنشيط  آلّية  توازي  التي  اآللّية  بمثابة  وعّدهتا   )2011( الّداليّل  الّتغيري  يف  أساسّية 
املنطقة )zone activation(، يف املقاربة العرفانّية. فالّتجّوز هو انتقال داليّل يتّم بني 

مضموين الّلفظ الواحد، يف حني أّن الّتنشيط الّداليّل يتّم ضمن املعنى الواحد.

الّرياضّيات، عىل  نقيض  أّنالّلسانّيات هي  مفادها  بارادي من مسّلمة  وانطلقت 
عالقتها  اعتبار  دون  املفاهيم  بني  بالعالقات  حتديًدا  هتتّم  فالّرياضّيات  األغلب، 
بالتجربة. أّما الّلغة فتهتّم باملفاهيم يف ارتباطها الوثيق بالتجربة. إّن »احتامل استعامل« 
الوحدة املعجمّية هو بنية مفهومّية مرتاكمة، وقد أحُنشئت عرب خمتلف استعامالهتا يف 
قسم  إىل  الّتعّرض  يتّم  فإّنه  االستعامل،  أحداث  مجيع  إىل  وبالنسبة  خمتلفة.  سياقات 
األخّص  االنتباه  تركيز  إّن  املعجمّية.  للوحدة  للممكن  اإلمجايّل  االستعامل  من 
استعامل  ورود  ضوء  عىل  اعتامدمها  يتّم  سياق،  يف  املعجمّية  الوحدة  معنى  وعرض 
لة  شكَّ ومحُ ليًّا  تداوحُ رٌة  ربَّ محُ الّسياق  الكلامت يف  معاين  أّن  يعني  هذا  البرشّي.  الّتواصل 
اإلحالة  تتّم  الّتفسري  من  رضبان  ثّمة  املمكن.  استعامهلا  عىل  جتري  تفسريات  عرب 
ا  عليهام بوصفهام كنايات بشكل متواتر يف األدبّيات، ويمّيزبينهام بوصفهام نقاًل جمازيًّ
وتنشيًطا للمنطقة. )Paradis، 2004/2010(. وهذه الّتفسريات ترتكز عىل متثيالت 
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املفهومّية  البنية  أبرز مظاهر معنى  الكّل)37(/الكّل- اجلزء، وتنتقي  عالقتي اجلزء- 
يتعّلق  ما  يف  بعض  عن  خيتلف  بعضها  فإّن  ذلك،  ومع  الواردة.  االستعامالت  يف 
باملواضعة عىل املعنى املعروض. فالّتجّوز جيري بني معنى وآخر أّما تنشيط املناطق 

فيتّم ضمن املعنى الواحد.

يف  سواء  الّداليّل  الّتغرّي  يف  أساسّية  أداة  الّتجّوز  أّن  عىل  الربهنة  بارادي  وحتاول 
القوارض،  من  )للحيوان  الفأرة  قبيل  من  آخر،  إىل  املعاين من مضمون  بْلورة   )1(
 )2( يف  أو  وللقائد(،  البدن،  من  )للجزء  الرأس  أو  احلاسوب(  جهاز  يف  ولألداة 
اإلنحاء )grammaticalization( واإلدوال )pragmatization( )الّتذويت أو 
الّتغيري أكثر من مرّبرات  آلّيات  الرّتكيز عىل  الباحثة إىل  الّذوات(. وقد عمدت  بني 
الّتغيري: أي كيف تتبلور املعاين اجلديدة، ال ملاذا، وكيف أّن املجاز املرسل هو احلّل. 
ولقد صيغت معاجلة الّتغيري الّداليّل والّتنويع ضمن معنى معجمّي بوصفها أدبّيات 
 Talmy، 2000; Croft and( العرفايّن.  الّداللة  علم  مظّلة  حتت  وتفسريات، 

.)Cruse، 2004; Geeraerts and Cuyckens، 2007

ويشمل الّتجّوز استعامل املفردة املعجمّية إلفادة معنى يشء ال يرتبط بتلك املفردة 
)Paradis، 2004 / 2010(. إهّنا عالقة  املعجمّية املخصوصة عن طريق املواضعة 
الّلفظ  لألزواج  الّرواية  استعامالت  ويف  الّتغيري  تسبق  ومّتصلة  ومتضّمنة  متوافقة 
واملعنى، تتّم املزواجة بني املفردات املعجمّية ومعانيها، من دون أن تكون متواَضًعا 
conven-(  لليها. ويشمل الّتغيريحُ حتصنَي القراءات/الّتأويالت املجازّية وموضعتها
أجل  من  واملعاين  األلفاظحُ  األزواج  َقرُّ  تحُ عندما  الّتغيري  وحيصل   ،)tionalization

استعامالت معّينة وعندما يتّم تركيز االهتامم من خالل تنشيط املنطقة.

وثّمة يف عملّية تغيري املعنى اسرتساٌل من املجاز املرسل إىل تنشيط املنطقة؛ ذلك 
أّننا ننتقل من أزواج غري متواضع عليها من الّشكل واملعنى وتنشيط املنطقة ضمن 
سامًعا  تتطّلب  عرفانّية  اجتامعّية  ظاهرة  املوضعة  إّن   .)Paradis، 2008( املعاين 
راسة  ناجًحا يف الفهم، ويف القبول الاّلحق من ِقَبل املجتمع الّلغوّي. وترّكز هذه الدِّ
عىل الّتجّوز بوصفه إوالّية. ومن نافلة القول إّنه ثّمة جانب مرّبر للنّقل املجازّي وهو 
الّتواصيّل  االقتصاد  مع  ويعمل  الّداليّل،  الّتحليل  إعادة  عىل  يشتمل  الذي  اجلانب 
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واملرونة يف الّتفاوض بني املتكّلم والّسامع والّرغبة يف الّتعبري عن الّذات وفق املستوى 
املالئم عىل سّلم الوضوح واالختصاص.

2.5. المجاز المرسل واالشتراك الداللّي

عّد املجاز املرسل يف الّلسانّيات العرفانّية مساًرا عرفانيًّا أساسيًّا؛ إذ بموجبه ينفذ  يحُ
كيان مفهومّي إىل آخر مرتبط به بإحكام. وكثرًيا ما تحُعالج حاالت االشرتاك الداليّل 
 Radden and املثال  سبيل  عىل  )انظر  املجاز  من  حاالت  بوصفها  العمودّي)38( 
Kövecses، 1999(. ففي االشرتاك الّداليّل العمودّي يدّل الّشكل املعجمّي الواحد 

ويّل، مثل )َناُب الَكْلِب(، )َناُب  عىل معنيني أو أكثر، وهي معاٍن يف تعالحُق مع االنتامء امَلقحُ
العمودّي  الّداليّل  االشرتاك  بحاالت  تقريًرا   )Koskela، 2005( ويقّدم  ُجِل(.  الرَّ
انطالًقا من وجهة نظر علم الّداللة املوسوعّية األساسّية يف املجال، عىل النّحو الذي 
التي ترسم معاين االشرتاك  الّتمثيالت  أّن جمال  وصفه النغاكري )1987(. ويزعم 
يتّم  التي  تلك  عن  االختالف  شديد  ختتلف  واألْضيق،  األْوسع  العمودّي  الّداليّل 
احتضاهنا يف حاالت املجاز املرسل. وقد برهن كروفت )1993( أّنه من وجهة نظر 
الن أجزاء من جمال  النغاكريّية، ينطوي املجاز املرسل عىل تغيري يف بروز جمالنْي يحُشكِّ
مصفوفٍة يف مقابل تنظيم معًطى للمعنى. ويف حاالت االشرتاك الّداليّل العمودّي، 
من جانب آخر، يمكن أن تنشأ العالقة بني املعاين الّضّيقة والواسعة بعدد الّطرائق 
املختلفة، من دون أن تشمل أّي واحدة منها متثيل املجال الواقع يف املجاز املرسل. من 
يل عىل جمال إضايّف هو اجلنس،  َكر« )الكلب( حيحُ ذلك أّن املعنى األْضيق لـ »ناب الذَّ

وهو جمال غري أسايّس يف جمال بنية معنى »ناب« األْضيق.
 )39( أطروحتها  السادس من  الفصل  فالكوم، يف  لوسيوس  إنغريد  تناولت  وقد 
)2011( املجاز املرسل بوصفه مصدًرا لالشرتاك الّداليّل، فاملجاز املرسل يف اللسان 
اإلغريقّي هو )μετωνυμία()metōnymía( ويعني )تغيري االسم(؛ وهي احلالة 
)أو  عىل  ملكية،لإلحالة  أو  يشء  عىل  ع  التواضحُ يف  تدّل  عبارٌة،  فيها  تحُستعمل  التي 
واضحة  عالقة  مع  ولكن  عليها،  املتواضع  الداللة  خارج  يقع  يشء  عىل(  الداللة 
)مرتبطة( جتري بني الدالالت املتواضع عليها وبني املجاز املرسل )200، 2011(. 

واستعرضت فالكوم أمثلة متداولًة يف األدبّيات املتعّلقة بدراسة املجاز املرسل:
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)1( غادر الكسكروت دون أن يدفع احلساب.
)2( تقرأ سوزان وولف أخرى.
)3( جني ما هي إاّل وجه حسن.

)4( اصطحب زيٌد الثرثاَر إىل السينام، هذه األمسية.
)5( تزّوج جون تذكرة جمانية إىل األوبرا.

كسكروًتا، يف  املتكّلم عىل زبون طلب  فيها  يل  تحُنطق يف سياق مطعم، حيحُ فـ)1( 
يف )2( استحُعمل ليدّل عىل رواية أّلفتها الكاتبة فريجينيا  وولف  حني أّن اسم العلم 
املظهر  حسنة  بكوهنا  جني  لوصف  حسن  وجه  املسند  استحُعمل   )3( ويف  وولف. 
)شخص »له« وجه حسن(، وتتضّمن قرينة أسلوب احلرص »ما هي إاّل« اإلحياء بأهّنا 
شخٌص سطحيٌّ و/أو غبّي. ويف )4(، حتيل عبارة الثرثار عىل شخص يميل إىل اهلذر 
وكثرة الكالم، و/أو إىل رفع الصوت )ومّلا كان كذلك، فإّن ذلك يسمح للمتكّلم بأن 
يل عبارة تذكرة جمانية إىل األوبرا  حيمل موقًفا سلبيًّا جتاه ذلك الشخص(. ويف )5( حتحُ
عىل شخص يتلّقى، بانتظام، تذاكر جمانية إىل األوبرا، وباملحّصلة، قد يتضّمن امللفوظ 
أّن زواج جون يمّر بحالة صعبة أو أّن مّهه األّول يف الزواج كان يتمّثل يف قدرة زوجته 

عىل أن توفِّر له تذاكر جمانية إىل األوبرا.

والّتداولّية،  الّداللّية  للنّظرّية  جسيمة  حتّديات  متّثل  املرسلة  املجازات  هذه  مثل 
وعىل الّرغم من تكاثر االهتامم املرّكز عليها، خالل العقدْين األخريْين، فإّن اآللّيات 

التي تتضّمنها مل تحُفهم حّق الفهم، مثلام تعّلق فالكوم )200 ،2011(. 

ا مفاده: كيف تحُشتّق الّتأويالت  وقد طرحت فالكوم )201، 2011( سؤااًل حموريًّ
املجازّية ضمن العملّية االستداللّية لتكوين الفرضّيات املتعّلقة باملعاين التي يقصدها 

املتكّلم وتأكيد تلك الفرضّيات؟ 

2.6. المجاز المرسل وتحليل الخطاب

ناقش بونوم يف كتابه »اخلطاب املجازّي« )Bonhomme، 2006( كيف يرضب 
أبعادها  عرب  اخلطاب،  حتليل  إشكالّية  يف  بسهم  ا  عَترَبً محُ بيانيًّا  وجًها  املرسل  املجاز 
والحظ بونوم جمّدًدا   .)Bonhomme، 2006،1( اخلطابّية أو الرّتكيبّية أو الّتداولّية
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اخلطاب،  حتليل  زاوية  من  بالنّظر  املرسل  املجاز  تحُفرد  التي  الّدراسات  عدد  تقّلص 
قياًسا باالستعارة، عىل الّرغم من أّن كثرًيا من املنّظرين يعّدوهنام، وإن اختلفت نزعات 
تأليف  املناسب  أّنه من  بونوم  املقارنة لدهيم، عىل قدر متساٍو من األمّهّية. وقد رأى 
كتاب جديد مكان إعادة طبع كتابه النافد »لسانّيات املجاز املرسل« )1987( املشتّق 
من رسالته لدكتوراه الّدولة، يأخذ فيه بعني االعتبار الّدراسات التي أحُنجزت خالل 
الّلغة  بعلوم  جهة  من  هتتّم  دراسات  هي  الكتابني.  نرش  تاريخ  بني  يفصالن  عقدين 
نّية أو لعلم الّداللة الّتأوييّل أو  يف جمموعها، وباإلسهامات األساسّية لّلسانّيات الّتبايحُ
بإعادة  ذاته،  املرسل  املجاز  بميدان  أخرى  جهة  من  تحُعنى  دراسات  وهي  للّتداولّية؛ 

تقييمه حديًثا عرب الّتّيار العرفايّن ذي النَّفس األنغلوسكسويّن )2، 2006(. 

ل املجاز املرسل يف اخلطاب، وتبنيُّ بنائه، يف الوقت  وهدف بونوم تبنيُّ طريقة تشكُّ
ذاته، نمًطا خمصوًصا من اخلطاب عن العامل. وباالرتكاز عىل تقييم نقدّي للنّظرّيات 
املجازّية الواردة منذ القدم، فإّن هذا الّضبط هيدف إىل استخراج اخلصوصّية البنيوّية 
والوظيفّية والّتواصلّية للمجاز الّلغوّي وجًها بيانيًّا، عرب تنّوع الّتجلّيات الّلفظّية التي 
يظهر عليها. ولكن يف الوقت ذاته، فإّن دراسة بونوم تروم االستدالل عىل أّن املجاز 
املرسل يقع بشكل طبيعّي يف صلب الّتنويعات اخلطابّية التي يسمح هبا الّلسان، بعيًدا 

عن أن تكون فائًضا يف اخلطاب. )2، 2006(.

لذلك مل حيبس بونوم نفسه يف إطار مقاربة نظرّية واحدة، بل خّصص تطويرات 
واسعة لالختبار امللموس لعمل املجاز املرسل يف حاالت وروده األكثر تنّوًعا، سواء 
يف  منغرسة  أصلّية،  مدّونات  فبتدبُّر  أدبّية.  أم  هلجّية  أم  إعالمّية  سياقات  يف  أكانت 
صالحّية  نضع  أن  يمكننا  املجازات،  إنتاج  بسياقات  ومرشوطة  دقيقة  تلّفظات 

النّظرّية املطّورة عىل املحّك، بشكل أفضل. 

3. األطروحات العرفانّية عن المجاز المرسل

فردّية،  وْيرقات  لفحُ نًا  متضمِّ كان  وإن  العرفايّن،  الّتّيار  أّن  إىل  بونوم  أشار 
أبرز  استخراج  املمكن  من  فإّنه  املرسل،  املجاز  حتليل  يف  فردّية  واختالفات 
بحسب  ثالث،  أطروحاٌت  وهي  الّتّيار،  ذلك  جمموع  يتقاسمها  التي  أطروحاته 

:)Bonhomme، 2006: 18( بونوم
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أّواًل، املجاز املرسل ذو طبيعة مفهومّية. فهذا الّتّيار يرى أّن املجاز املرسل يّتخذ 
منزلة  عىل غرار االستعارة  يف صميم اإلنتاجات الّلفظّية، يف صلب املعرفة ذاهتا. ومثلام 
كتب جيبس )Gibbs، 1994: 11( فإّن املجاز املرسل »نمط من الّتفكري الّتصويرّي«، 
فهو »ظاهرة عرفانّية   )Panther et Radden، 1999: 3( بنثر ورادن  أو بحسب 
برشلونه  مثل  املنّظرين  ويعّلل بعض  االستعارة«.  أكثر حمورّيًة من  تكون  أن  يمكن 
ينحرص  ال  بكونه  الّلغوّي  للمجاز  املفهومّي  الوضع  هذا   )Barcelona، 2000(
واإلشارات  اإلشارات،  أخرى:  عالماٍت  أنظمة  يكتنف  هو  بل  فحسب،  الّلغة  يف 
أدّق  بشكل  املرسل  املجاز  يندمج  املفهومّي،  املستوى  يف  املرسح)40(...  يف  الّركحّية 
وليًّا  ا وتصنيفها َمقحُ يف املجاالت الّذهنّية الكامنة يف الّلغة، وهي جماالٌت تّم استيعاهبحُ
انطالًقا من اخلربة البرشّية. وداخل هذه املجاالت، يرتكز املجاز املرسل باألساس 
أّنه إذا اسرتجع  إًذا  فنرى   .)Feyaerts، 1999( »عىل عالقات »املجاورة املفهومّية
الّتّيار العرفايّن العالقة األساسّية املحُسندة غالًبا إىل املجاز املرسل، فإّنه خيّصه بتحديد 
االستخدام باملعنى الّذهنّي. أكثر من ذلك، فإّنه بالنسبة إىل معظم العرفانّيني، بعيًدا 
جدت  عن إنتاج جمازات بأنفسهم، فإّن الّلغة تحُعنى بإعادة إنتاج جمازات مفهومّية، وحُ
املجازات  »أنامط  بقوله:   )Gibbs، 1999: 74( جيبس  يلّخصه  ما  هو   ، قبلحُ من 

الّلغوّية يف الّلغة تعكس أنامط أفكار جمازّية«)41(.

العرفانّيون 	• دُّ  َيعحُ للفكر االستداليّل. يف هذا اإلطار  املرسل مساٌر  املجاز  ثانًيا، 
فيه  املرسل ربًطا بني كيانات ضمن ميدان مفهومّي واحد، وهو ما ختتلف  املجاز 
عن العالقات بني خمتلف املجاالت املفهومّية التي تحُنشئها االستعارة. ففي تعريف 
بني  مفهومّية  عالقة  املرسل  املجاز  »يبني   )Barcelona، 2003: 83( برشلونه 
وتوّحدمها  نفسه  الوظيفّي  املجال  يف  يقعان  وهدف  مصدر  ومها  وهدف.  مصدر 
ًطا ذهنيًّا«. وعىل هذا الّتعريف يمكن لنا أن  نشَّ وظيفٌة، بطريقة يكون اهلدف فيها محُ
Ruiz de Men- )رضرضب عليه مثااًل أورده رويز دي مندوزا إبانز ودييز فالسكو 

:)doza Ibañez etDíez Velasco، 2003

 »شكسبري سهلحُ القراءة ألّنه ليس بالعتيق«.

اإلبداعّية وفق عالقة  فيه شكسبري وآثاره  يرتبط  أدبيًّا  املثال يضع سيناريو  فهذا 
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عّية. واختري اسمحُ الكاتب بوصفه مصدًرا)42( ليوّفر منفًذا ذهنيًّا آلثاره اإلبداعّية  تواضحُ
التي تحُعّد هدف القول. واختيار لفظة »شكسبري« مصدًرا يحُفرسَّ هنا بتمثيلّيتها النّامجة 
كياٌن  يطرح  عربها  استداليّل،  فكر  مسار  بذلك  يمّثل  املرسل  فاملجاز  هرهتا.  شحُ عن 
شكسبري،  مثال  يف  احلال  هو  كام  بداهًة،  أقّل  كياٍن-هدٍف  بتحديد   مصدٌرويسمححُ 
هذا  صدى  متّثل  فالّلغة  إدراكها،  يعرس  أو  األغلب،  عىل  نّمطة  محُ عالقة  بحسب 

االستدالل العرفايّن، فحسب.

ثالًثا، املجاز املرسل نمط عرفايّن عادّي. ليست املجازات املفهومّية متفّردة أو 	•
املفهومّية  املجازات  بل  البالغّي،  الّتّيار  يف  املفهومّية  كاملجازات  يشء  يف  استثنائّية 
أنامط مألوفة لإلدراك. ويف ذلك، بالنّسبة إىل جيبس )Gibbs، 1994: 358(، فإّن 
هذه املجازات املفهومّية تزّودنا بـ »طريقة كّلّية الوجود للّتفكري يف النّاس واألماكن 
نقل  عملّيات  فإّن  وجنسن)1985(،  اليكوف  وبحسب  واألشياء«،  واألحداث 
أو اإلطار للمؤّسسة، ليست  املستعَمل للمستعِمل،  أو اليشء  للمنَتج،  املنتِج  مثل 
اعتباطّية يف يشء، ولكنّها منتظمة ألهّنا تضع »مفاهيم جمازّية عاّمة ننّظم يف نطاقها 
االستدالل  »خطط  أساس  عىل  تقع  تلك،  النّقل  عملّيات  مثل  وأعاملنا«.  أفكارنا 
الّطبيعّي« )Thornburg and Panther، 1997: 217( بفضلها نتمّكن من الّتفكري 
ها، ونتواصل بشكل أيرس. والّدور املهيِكلحُ لعملّيات  َمْفِهمحُ خرباتنا ونفهمحُ يف العامل ونحُ
الّتجّوز هذه له أمّهّية بنائها سلًفا، ويف معظم األحيان تكون ال واعيًة وأكثر مبارشًة 
من املفاهيم االستعارّية، بام أهّنا تضع يف االعتبار »ترابحُطات ماّدّية أو سببّية مبارشة« 
ال  املفهومّية  للمجازات  احلرفّية  الّسمة  وهذه   .)48 وجنسن،1985:  )اليكوف 
تستثني املجازات األكثر مالبسًة واألكثر ابتكاًرا عىل النّحو الذي نجده يف اإلنتاج 
األديّب، عىل سبيل املثال. ولكّن املنّظرين العرفانّيني يعّدون هذه املجازات األخرية 
أساسّية  جمازّية  ارتباطات  من  انطالًقا  مبتكرة  امتدادات  جمّرد  توّفر  هي  إذ  ثانوّيًة، 

)Barcelona، 2000(.للّذهن

4. خاتمة: تقييم نقدّي

لقد جّدد الّتّيار العرفايّن مقاربة املجاز املرسل عىل حماور متعّددة: فقد تبنّى، من 
املجاز  سحُ  َيدرحُ البالغّي  الّتقليد  أن كان  بعد  ه ظاهرة طبيعّية،  تعدُّ ناحية، وجهة نظر 



67

د 5
عد

ال

ناحية  من  حتاليله،  يرّكز  العرفايّن  الّتّيار  إّن  ثّم  واًل.  دحُ عحُ بوصفه  الغالب  يف  املرسل 
أخرى، يف العالقات بني املجاز املرسل والفكر، وقد تطّرق لذلك يف الّسابق بعضحُ 
املحُنّظرين بشكل حديّس، مثل هنري )Henry، 1971(. وهذا يسمح للعرفانّيني بإعادة 
أّنه يقع يف املجال املرجعّي  تقييم وظيفّية املجاز املرسل من منظور وراثّي، يف حني 
أن  له  يمكن  املرسل  املجاز  أّن  قبيل  من  أدّق:  إسهامات  تنضاف  ذلك  إىل  عموًما. 
يحُمّثل حاالت بروز تحُدرك بطرائق خمتلفة بحسب الّسياقات )Langacker، 1999(؛ 
وأّن املجاز املرسل ال يقع عىل األسامء فحسب، مثلام نظّن مجاعيًّا )Gibbs، 1999(؛ 
األعامل  مثل  االستداللّية،  اإلنتاجات  ويف  األقوال  تنظيم  يف  املرسل  املجاز  ودور 

...)Panther & Thornburg، 1997( الّلغوّية غري املبارشة

لدراسة  املشاكل  معّينًا من  أهّنا تطرح عدًدا  يبدو  العرفانّية  أّن األطروحات  غري 
املجاز  وضع  تّم  التي  باملنزلة  يتعّلق  املشاكل  تلك  وبعض  املجازّية.  الّظاهرة  جممل 
العرفانّيني املجاز املرسل واقًعا مفهوميًّا قبل كّل يشء، فإهّنم  املرسل فيها. وبجعل 
الّلفظّية. وعىل وجه اخلصوص،  الت  الّتفاعحُ لعبة  يّل، عرب  الّتواصحُ ملون االشتغال  هيحُ
سلًفا،  املوضوعة  املجازّية  الّشبكات  حتمّية  بني  مفهوميًّا  الّتوفيقحُ  اليسري  من  ليس 
Fey-( فايرارت  جّيًدا  يعيه  ما  وهو  أيًضا،  أو  وعفوّيتها،  الّلغة  يف  ورودها  سححّرّية 
الوضعّية  نرى  أن  البدهّي  من  وليس   ،)Dirven، 2003( ودرفن   )raerts، 1999

الّدقيقة للمجازات الّتصويرّية ذات األثر البالغّي يف عالقتها بكّلّيِة حضوِراملجازات 
احلْرفّية ذات اجلوهر العرفايّن. ثّمة سلسلٌة من املشاكل تتعّلق بالطبيعة الّدقيقة للنّقول 

املجازّية، كالّتعبري عن األثر باسم مؤّلفه يف مثال:
 »شكسبري سْهلحُ القراءة«. 

حمّل  حيّل  فشكسبري   ،)Fass، 1997( فاس  بحسب  »تعويًضا«  األمرحُ يكون  قد 
نصوصه املرسحّية، أو إّنه عبارة عن »ترقية« مثلام يرى ذلك كوتش )Koch، 1999(؛ 
ه املرسحّية إىل اخللف، وقد يكون األمر  إذ يربز شكسبري يف الواجهة وترتدُّ نصوصحُ
الّضوء  الّسياق  يسّلط  إذ  )Croft، 1993(؛  كروفت  يقول  كام  »تنوير«  عن  عبارة 
وبدا  لشكسبري.  املفهومّي  للّتقديم  املحُالزم  املرسحّية«  النّصوص  »مؤّلف  عىل مظهر 
الّتعبري  املستعملة يف  الواصفة  الّلغة  تحُقّويه  للعرفانّيني غموضحُ األمر، وهو غموٌض 
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الّلغوّي  للمجاز  ا  جدًّ واسع  تعريف  سبيل  ويف  ذلك،  إىل  أضْف  النّقل.  هذا  عن 
)انظر تعريف برشلونه(، فإهّنم يعطونه امتداًدا أقىص، ما يمّثل مصدًرا لاللتباسات. 
بقطع النّظر عن عملّيات اخللط التي ال تنتهي بني الكناية واملجاز املرسل)43(، هذه 
االلتباساتحُ تصنيفّيٌة، عندما يحُوضع حتصيلحُ احلاصل )Gibbs، 1994( أو الّسخرية 
)Wosshagen، 1999( ضمن املجاز املرسل. أّما عندما يصنّف رادن و كوفاتشتس 
)Radden et Kövecsec، 1999( تقليباٍت رصفّيًة حمضًة كاالختصارات أو بعض 

وليًّا. عّد أمًرا َمقحُ الّتنويعات يف ماّدة العالمات)44(، بوصفها جمازّية، فإّن ذلك يحُ

الهوامش

إعدادها، . 1 أثناء  املقالة يف  بقراءة  تفّضلوا  الذين  للباحثني  بالشكر  الباحث  يتوجه 
إىل  – باإلضافة  بالّذكر  نخّص  جتويدها،  يف  ومناقشاهتم  مالحظاهتم  وأسهمت 
األلقاب،  حفظ  )مع  الدكاترة  األساتذة   – العربية«  »اللسانيات  جمّلة  حمّكمي 
مرّتبني ترتيًبا ألفبائيًّا بحسب اسم العائلة(: رفيق بن محودة، وعبدالرزاق بنور، 
وعبدالرمحن بودرع، وحممد شندول، وبسمة عروس، وعامد حمنان، وحسن امللخ.

ينقد محادي صمود )2013، 7( إطالق Métonymie عىل الكناية »بكل اطمئنان« . 2
ويشري إىل وجوه االختالف الكثرية بني داللة تلك الكلمة الفرنسية التي اعتدنا عىل 
ترمجتها بالكناية. ويقول صّمود: »إّن أقرب وجوه البالغة الفرنسية إىل الكناية، يف 
املدّونة البالغّية، هو ما يحُسّمى Euphemisme إذ يشرتك الوجهان يف يشء أسايّس 
الّلغوّيون  كان  فلقد  واإلضامر.  اإلخفاء  وهو  العربّية،  يف  الوجه  اسم  اشتحُقَّ  منه 
باعتبار  ومّتصلة  منفصلة  الّضامئر  عىل  ومشتّقاهتام  وكنّى  كنى  فعل  رون  جيحُ األوائل 
البالغّيني  عند  واإلضامر  اإلخفاء  ولكّن  اجلملة؛  يف  عنه  ينوب  ملا  حجًبا  الضمري 
العبارة  بني  املناسبة  إّنه، عندهم، طريقٌة يف  به.  رقيقة  بقي عىل صلة  غري هذا، وإن 
الّلغوّية واملنظومة القيمّية واألخالقّية الّسائدة يف املجتمع؛ أي هي قول ما جيب أاّل 
القول ما يسمح بالوصول إىل ما  ن  الّداّلة مع تضمُّ التلميح واإلشارة  قال بتوّخي  يحُ
ما  عالقة  »أّن  إىل  صّمود  وخيلص   )17  ،2013 العبارة«.)صمود،  حجاب  وراء 
عالقة  عىل  تقترص  ا،  جدًّ ضعيفة  عالقة  العربّية  يف  بالكناية   Métonymie يحُسّمى 
املجاورة التي اكتفى بذكرها ابن األثري ومل يفّصل القول فيها كام فعل مع العالقتني 



69

د 5
عد

ال

األخريني، ثّم إّنه يكاد ينفرد بإدراج هذه العالقة ضمن مبحث الكناية وعىل كّل فهي 
الكبريان  القسامن   Métonymie املسّمى  الوجه  ليس يف  إذ  قلنا  كام  عالقة ضعيفة 
املشهوران القائامن عىل عالقة الّتمثيل واإلرداف، وليس فيها ما يناسب اإلعراض 
الوجوه  أقرب  أن  صّمود  ويرى   )17  ،2013 والفاحش«.)صّمود،  اخلسيس  عن 
يف البالغة العربية إىل Métonymie »هي املجاز العقيّل« )نفسه، 18( ويعّلل ذلك 
– وإن  اللغة« )نفسه(. وإّننا  الّشأن فيه يف اإلسناد وهذا سبيل إدراكه  بقوله: »ألّن 
 ،)Metonymy( اعتمدنا، يف هذا البحث مصطلح »املجاز املرسل« مقاباًل ملصطلح
ألسباب إجرائّية – فإننا ال نغفل عن وجاهة ما ذهب إليه صّمود. ونشري إىل أّننا – يف 
سياقات بحثّية سابقة – قد اعتمدنا املصطلح نفسه مقاباًل )مثلام ذهبنا إليه يف ترمجتنا 
مصطلح كاليبار )Métonymie intégrée( بـ«املجاز املرسل املدمج« )احلباشة، 
2015(، أو جماز احلذف، مثلام تربزه األمثلة التي نفحصها يف ما ييل من البحث، من 
قبيل: )قرأتحُ اجلاحظ(. مع وعينا بأّن بعض أنواع املجاز املرسل )القائم عىل عالقة 
اجلزئّية والكّلّية، يوافق مصطلح )synecdoque( يف البالغة الفرنسية؛ وقد جاء يف 

تعريف هذا الوجه البالغّي:
-	 La synecdoque (du grec συνεκδοχή / sunekdokhê، « com-

préhension simultanée ») est une métonymie particulière 
pour laquelle la relation entre le terme donné et le terme 
évoqué constitue une inclusion ou une dépendance، maté-

rielle ou conceptuelle.

لـ . 3 مقابل  أقرب  املرسل  املجاز  اعتبار  وجاهة  عىل  نقف  املذكور،  الّتعريف  ويف 
)Métonymie(. باإلضافة إىل انتباهنا قبل ذلك وبعده إىل استحالة البحث عن 
التطابحُق بني جدول املصطلحات البالغّية مدلوالهتا يف الّلغتني العربّية والفرنسّية، 
ع املقابالت الّلفظّية، إذا كان عن  مثااًل. ولعّلنا ال نحُجايف الّصواب إن رأينا أّن تنوُّ
م إّنه  حكمة وعن بّينة، ال يحُفسد الّتحليل. أملْ جيِر عىل ألسن العلامء القدامى قوهلحُ

شاّحة يف االصطالح إذا بانت املعاين«؟ »ال محُ

يشري ستني)2005(إىل أّن ديفيد لودج David Lodge طّور الّتقابحُل الذي وضعه . 4
ياكبسن بني االستعارة واملجاز املرسل إىل جعلهام نمطني يف الكتابة ويف القراءة.
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البليغ( . 5 )التشبيه  تعادل  الغربية  البالغة  يف   )metaphor( أّن  إىل  اإلشارة  جتدر 
لكن  لالستعارة.  مساوية   )metaphor( اعتبار  يمكن  وال  العربية.  البالغة  يف 
اعتامدنا ترمجتها هبا، إن هو إال من باب الّتيسري الذي يحُضّحي بجزء من احلقيقة. 
وقد صنع ذلك قبلنا كثري من الباحثني؛ من ذلك أن محُرتمجْي كتاب االستعارة يف 
انظر  استعارة.  بوصفها  رحلة(  )احلياة  قبيل  من  أمثلة  نقال   ،)2013( اخلطاب 
بليغة،  تشبيهات  وأرضابه  املثال  هذا  اعتبار  يف  الكامن  احلرج  ولعّل   .32 ص 
منطق  بقينا يف  يحُ البليغ( مصطلح بالغّي رصف،  )التشبيه  أّن مصطلح  يتمّثل يف 
البالغة الكالسيكية املعيارية، ومن ثّم فإّنه – يف تقديرنا – ال يتناسب مع منهجّية 
النّظرّيات العرفانّية أو مقاربات حتليل اخلطاب. فلعّله من األْوَجه أن نوّسع داللة 
التشبيه  )االستعارة( لكي تدّل، باإلضافة إىل معناها األصيّل، عىل ما يدّل عليه 

البليغ يف البالغة العربّية.

ذكر رادن و كوفزتش )Radden & Kövecses، 2007( أن: . 6
-	 Andreas Blank (1999) and Panther and Thornburg (1999) 

describe the network of conceptual contiguity by using the 
notion of frame and scenario.

يحُعّرف اليكوف »املنوال العرفاين املؤمثل« عىل النحو اآليت:. 7
-	 an Idealized Cognitive Model (ICM) is understood as “a 

complex، structured whole، a “gestalt”، which organizes 
our knowledge، and uses metonymic mapping as one of 

its structuring principles” (Lakoff 1987:68).

من ذلك أعامل:. 8
-	 Gossens et al.; Panther and Radden; Barcelona، ed.; Dirven 

and Pörings.

يورد الّشايّبّ يف اخليال الّشعرّي عند العرب رأًيا مفاده »أّن اإلنسان األّول حينام . 9
كان يستعمل اخليال يف مجله وتراكيبه مل يكن يفهم منه هاته املعاين الّثانوّية التي 
تاّمة ال  ثقة  يستعمله وهو عىل  )املجاز(، ولكنه كان  منه نحن ونسّميها  نفهمها 
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خياجلها الّريب يف أّنه قد كان كالًما حقيقيًّا ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من 
، اخليال الّشعرّي عند العرب، ص12. خلفه«. انظر أبو القاسم الّشايّبّ

10. Luigi Arata، The Definition of Metonymy in Ancient Greece، 
Style; Spring 2005; 39، 1. http://8170.pbworks.com/f/Def+
of+Metonymy+in+Ancient+Greece.pdf

عبد القاهر اجلرجاين، أرسار البالغة، ص411.. 11

النّقل . 12 اصطالح  اجلرجايّن  من  استلهموا  املتأّخرين  أّن  يرى  من  الباحثني  من 
املّطرد عىل حّد  أو  املقّيد  املجاز  أو  النّقل  يقابل  »ألّنه  املرسل،  املجاز  أو  املرسل 
واحد«. حممد أبو موسى، 1993، التصوير البياين: دراسة حتليلّية ملسائل البيان، 

ط3، القاهرة، مكتبة وهبة، ص 345.

التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون، ص1464.. 13

املرجع نفسه، ص 1459.. 14

يقول العز بن عبدالسالم: »واختلفوا يف التعبري عن مجيع أنواع املجاز باالستعارة؛ . 15
مستحّقه  من  الّلفظ  استعرت  كأّنك  استعارة  كّله  املجاز  جيعل  من  العلامء  فمن 
ضع له أّواًل ونقلته إىل ما جتّوزت به عنه وهلذا سّموه جماًزا ألّنك جزت به  الذي وحُ
عن مدلول احلقيقة إىل مدلول املجاز فأشبه املجاوزة من حمّل إىل حمّل ومن مكان 
ويشري  )ص20(.  املجاز  أنواع  بعض  يف  اإلجياز  إىل  اإلشارة  كتاب  مكان«.  إىل 
يحُطلق لفظ  أّن ابن قتيبة، يف كتابه، تأويل مشكل القرآن، كان  حممد العمري إىل 
البالغّية، فيام  الفنون  اّتضاح معامل  يحُعرف باالستعارة، بعد  املجاز عىل ما أصبح 
البيضاء،  الدار  العربية: أصوهلا وامتداداهتا،  البالغة  العمري،  انظر: حممد  بعد. 

إفريقيا الرشق، 1999، ص 152.
املطّول، ص408.. 16
كّشاف اصطالحات الفنون، ص1385.. 17
»ويف الكناية إّنام أحُريد املعنى احلقيقّي لالنتقال منه إىل املعنى املجازّي«. )نفسه(. 18

»ويف الكناية أربعة مذاهب:
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	 فيام - استحُعملت  ألهّنا  الظاهر  وهو  عبدالسالم،  ابن  به  قال  حقيقة،  أهّنا  األّول 
ضعت له وأحُريد هبا الّداللة عىل غريه.  وحُ

	 الّثاين أهّنا جماز. -

	 الثالث أهّنا ال حقيقٌة وال جماٌز. وإليه ذهب صاحبحُ »التلخيص« ملنعه يف املجاز أن -
راد املعنى احلقيقّي مع املجازّي، وجتويزه ذلك يف الكناية. يحُ

	 الّرابع، وهو اختيار الّشيخ تقّي الّدين الّسبكّي، أهّنا تنقسم إىل حقيقة وجماز؛ فإن -
رد به املعنى،  راًدا به الزم املعنى أيًضا، فهو حقيقٌة. وإن مل يحُ استحُعملت يف معناه محُ
ِضَع له«. )نفسه، ص  بل عربَّ بامللزوم عن الاّلزم فهو جماٌز الستعامله يف غري ما وحُ

.)1389

حسان: . 19 متام  ويقول  ص1463.  الفنون،  اصطالحات  كّشاف  التهانوي،  انظر 
اخلالصة  املختلفة«.  بفروعه  املجاز  فكرة  النقل  مبدأ  عىل  البيان  علم  بني  »وقد 

النحوية، القاهرة، عامل الكتب، 2000، ص7.

اجلامعة . 20 حوليات  بالغّية«،  مسألة  يف  للجاحظ  نّصني  »حول  صّمود،  محادي 
موسى  أبو  حممد  ص7-31.ويتحدث  ص   ،13-58،2 العدد  التونسية، 
اخلطيب  عند  فهي  املرسل؛  املجاز  عالقات  عدد  حتديد  يف  العلامء  اختالف  عن 
أّما ابن األثري فيذكر عن أيب حامد الغزايل أربع عرشة  القزويني ثامين عالقات، 
عالقة، ويشري هباء الدين السبكي إىل أهنا تزيد عند بعضهم عىل ثالثني عالقة. 
البيان،  البياين: دراسة حتليلّية ملسائل  التصوير  أبو موسى، 1993،  انظر: حممد 

ط3، القاهرة، مكتبة وهبة، ص 345.
كّشاف اصطالحات الفنون، ص1315.. 21
املرجع نفسه.. 22
وهو مثال من املجاز العقيّل الذي عالقته الّسببّية.. 23
اجلرجايّن، أرسار البالغة، ص 376.. 24
ط3، . 25 البيان،  ملسائل  حتليلّية  دراسة  البياين:  التصوير   ،1993 موسى،  أبو  حممد 

القاهرة، مكتبة وهبة، ص 344.
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قبل احلرف )avant la lettre(؛ أي إّننا نعّد اجلرجاين – يف كثري من إملاعاته . 26
– عرفانيًّا قبل الظهور املقنَّن للمقاربة العرفانّية يف النصف الثاين القرن العرشين؛ 

.)anachronisme( وذلك احرتاًسا من أن نقع يف رضب من الفوات الّتارخيّي

عبد القاهر اجلرجايّن، أرسار البالغة، ص 395.. 27

لن نخوَض يف سياق هذا البحث يف اجلدل الذي جّد يف الرّتاث البالغّي العريّب . 28
البيانّية  الوجوه  خلصائص  القديم  الّتصنيف  أّن  ويبدو  املسألة.  هذه  بخصوص 
اليونانّية والّرومانّية، مع ما نحرتز عليه  يف البالغة العربّية )وقبلها يف البالغتني 
يكون  يكاد  باألساس[  ]أرسطّي،  تصّور  عىل  يقوم  الّتعميم(  يف  ل  التساهحُ من 
ًدا بني احلضارات القديمة عىل االحتفاظ بِقَيم ومراتب متشاهبة، وقد تكون  موحَّ
املجاز  وجعل  بل  املرسل،  املجاز  حساب  عىل  باالستعارة  العناية  وما  متناظرة، 

املرسل فرًعا لألوىل، إاّل دليٌل عىل ذلك التصّور.

تتحّدث نسيمة احلاج عبداهلل يف مقالتها »الدراسات البالغية وعالقتها بعلم . 29
)ماليزيا(،  واألدبية  اللغوية  الدراسات  )جملة  املجاز«  مفهوم  دراسة يف  الداللة: 
العدد1، السنة 7، 2016، ص ص177-196( عن العالقة بني املجاز يف البالغة 
file:///C:/Users/saber/Downloads/375-:انظر الداللة.  علم  يف  باملجاز 

807-1-SM.pdf

30. Weiwei Zhang،  Variation in Metonymy: Cross-linguistic، 
Historical and Lectal Perspectives، Walter de Gruyter GmbH 
& Co KG، Berlin، 2016.

يحُقال هلا »سندوتش تونة«، يف هلجات املرشق العريب.. 31

نجد الّدالالت املذكورة يف املقطع اآليت من لسان العرب، ضمن ماّدة )ج ر د(:. 32

	 نِْهْض - اَلَة فيها؛ ويقال: َنَدَب القائدحُ َجريَدًة من اخليل إِذا مل يحُ وخيٌل جريدة: ال َرجَّ
ِن قحُودًا َجريدًة، َتراَمى  امَّ َقلِّبحُ بالصَّ نَه: يحُ معهم راجاًل؛ قال ذو الرمة يصف َعرْيًا وأحُتحُ
غار؛ ويقال: َتنَقَّ  به ِقيعانحُهحُ وَأخاِشبحُه قال األَصمعي: اجلَريدةحُ التي قد َجَرَدها من الصِّ
 : ةحُ إِباًل جريدة َأي خيارًا شدادًا. َأبو مالك: اجلَريدةحُ اجلامعة من اخليل. واجلاروديَّ
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اخليل  ويقال: َجريدة من  زياد.  َأيب  بن  زياد  اجلارود  إىِل  نسبوا  الزيدية  من  فرقة 
للجامعة جردت من سائرها لوجه.

	 ويابسًة ج- سفعٌة  رطبًة  هي  الفاريس:  قال  رطبة؛  طويلة  واجلَريدة َسعفة 
إىِل  بعضهم  وذهب  للشجرة،  كالقضيب  ريدٌة؛ وقيل: اجلريدة للنخلة 
القضيب  يقرش  كام  خوصها  من  تقرش  التي  السعفة  هي  اشتقاق اجلريدة فقال: 
َأهل  بلغة  كانت،  ما  السَعفة  وقيل: اجلريدة  ؛  واجلمع َجريٌد وَجرائدحُ ورقه،  من 
والصحيح  سيده:  ابن  قال  كالقضيب؛  واحد  وقيل: اجلريد اسم  احلجاز؛ 

َأن اجلريد مجع جريدة كشعري وشعرية، ويف حديث عمر: اْئتني بجريدة.
	 هو اجلَريد عند - مجع جريدة؛ األَصمعي:  َجرائَد،  يف  القرآن  كتب  احلديث:  ويف 

َأهل احلجاز، واحدته جريدة، وهو اخلوص واجلردان.
	 َردحُ عنه اخلوص وال يسمى جريدًا ما دام عليه اخلوص، - ْ اجلوهري: اجلريد الذي جيحُ

وإِنام يسمى َسَعفًا.
	 رادة.- وكل يشء قرشته عن يشء، فقد جردته عنه، واملقشور: جمرود، وما قرش عنه: جحُ
	 ْزِهرحُ َأي ليس فيه ِغلٌّ - ويف احلديث: القلوب َأربعة: قلب َأجَردحُ فيه مثلحُ الرساج يحُ

، فهو عىل َأصل الفطرة فنور اإِليامن فيه يحُزهر. وال ِغشٌّ
	 تاّم.وما - وعاٌم َجريد َأي  ثعلب.  عن  الشهر؛  وكذلك  تاّم،   : ويوٌم َجريد وَأْجَردحُ

ْذ َأبيضان: يريدحُ يومني َأو شهرين تامني. ْذ َأْجَرداِن وَجريداِن ومحُ رَأيته محُ

اعتبار . 33 فيمكن  الّداللتني،  بني  املفرتضة  املشاهبة  ناحية  إىل  نظرنا  وّجهنا  إن  أّما 
االنتقال املجازّي املشار إليه رضًبا من االستعارة.

نقاًل عن:. 34
-	 Jialing Guan، 2009، The Cognitive Nature of Metonymy 

and Its Implicationsfor English Vocabulary Teaching، Eng-
lish Language Teaching، vol. 2، no.4، December.

حيّذر اجلرجاين من اعتبار كّل حذف جماًزا )أرسار البالغة، ص 416 وما بعدها(، . 35
ويعترب السيوطي أن جماز احلذف من املجاز الّلغوّي. )انظر كّشاف اصطالحات 

الفنون، ص1464(
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مل يف متن البحث، ههنا، -توّخًيا لتبسيط الّتحليل- ما يلفت النّظر يف املثالنْي . 36 هنحُ
دات تركيبّية بني مكّونات كّل مجلة، هي فاعلة يف صناعة املعنى وتوجيهه؛  من حمدِّ
[ عالقة إسنادّية  ففي حني أن العالقة بني ]جاء[ و]األسد[ يف مجلة ]جاء األسدحُ
]إّنام  فإّن مجلة  الّشجاع،  َسبحًُعا و]األسد[ استعارًة للرجل  تفّرق بني ]األسد[  ال 
تّتجه  الداللة  جيعل  ]إّنام[  احلرص  عىل  يدّل  مؤرّش  عىل  تتوافر  حسٌن[  وجٌه  هي 
نحو تأكيد اقتصار املوضوع ]هي[ عىل املحمول ]وجه[. وهذا يدّل، إن أعملنا 
تحُساوي  ]هي=الكّل[  أّن  عىل  بالكّل،  اجلزء  عالقة  عىل  تقوم  منطقية  قاعدة  فيه 
الّسلبّي،  اإلحياء  ذي  احلرص  من  رضًبا  الّتسوية  هذه  من  ونشتّم  ]وجه=اجلزء[، 

لكي ال نقول الّتلويح بأّن املوضوع ليس أكثر من مظهر خاٍو.

عىل . 37 فيه  املزيد  نستعمل  إذ  اقرتاحنا،  من  الرتمجة  هذه  الّداللة(  )=نزع  اإلدالل: 
ذر. وزن أفعل ملعنى اإلزالة، كاإلعذار داللًة عىل إزالة العحُ

إذ . 38 الّطرازّية،  للمقاربة  نقًدا  عّده  يمكن  ما  إىل  إشارة  البالغّي  الرّتاث  يف  نجد 
املفتاح  الّتفتازاين عىل ختليص  الّدين  الّدسوقي يف حاشيته عىل رشح سعد  يشري 
للخطيب القزويني إىل أّن إطالق اجلزء عىل الكّل ليس أمًرا مفتوًحا، بل ينبغي أن 
يكون اجلزء الذي يحُطلق عىل الكّل داالًّ عليه بالفعل، كالرأس والرقبة عىل اجلسد 
اد هبا اجلسد كّله. ويف هذا لعمري وعي ضمنّي  كّله، وال يمكن أن تحُطلق اليد فريحُ
اختصاص  مزيد  له  الذي  اجلزء  اسم  يحُطلق  »إّنام  فـ  الّطرازّي؛  املنهج  بمحاذير 

بالكّل«. )ج2، ص353(

الّداليّل العمودّي أن تتفّرع دالالت أقّل عمومّية عن داللة . 39 املقصود باالشرتاك 
عاّمة للكلمة نفسها. ومثال ذلك كلمة )أرنب( التي تتفّرع إىل ثالثة معان، وفق 

األمثلة اآلتية:

1- تقفز األرنب يف احلديقة.

2- هذه املعكرونة باألرنب.

3- املعطف مصنوع من األرنب.

العليا،  الّداللة هي األصلّية  املعروف، فهذه  احليوان  يدّل عىل  فاألرنب يف )1( 
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وعنها تتفّرع الّدالالت الّدنيا: إذ األرنب يف )2( يّدل عىل حلم األرنب املطبوخ، 
أّما األرنب يف )3( فيدّل عىل الفرو. واملالحظ أّن األرنب يف )2( و)3( مذكور 
يف  )فرو(  وحذف   ،)2( يف  حلم  حذف  احلذف:  عىل  )القائمة  املجازّية  بداللته 
)3(. وهذا النّزول من األرنب احليوان إىل األرنب اللحم واألرنب الفرو، يحُدعى 
ا. وإن كنت أذهب يف التحليل إىل أّن استعامل )األرنب( عىل  اشرتاًكا دالليًّا عموديًّ
الوجه احلقيقّي يف )1(، وهو جماز مرسل عالقته الكّلّية )إطالق الكّل واملقصود 
 – الّتقليدّية  العربّية  البالغة  سياق  يف   – يتّم  أّنه  ومعلوم  و)3(.   )2( يف  اجلزء( 
الّتمييز بني االشرتاك واملجاز؛ إذ يّتفقون عىل »وجوب كون املجاز مستعماًل يف 

ضع له« )املطّول، ص407(. غري ما وحُ
40. Falkum، I.L.، 2011، The semantics and pragmatics of poly-

semy: a relevance-theoretic account. Doctoral thesis، UCL 

(University College. London).

مثل هذا الّتوسيع للحقل املجازّي يقرتب من الّتوّسع الّسيميولوجّي الذي أجرته . 41
مقاربة ياكبسن.

يربز . 42 جديد(،  فضاء  يف  ذهنّيني  فضاءْين  )مزج   )blending( »املزج«  نظرّية  مع 
الفكر  بتشابحُك  بقوهلام   )Fauconnier et Turner، 1999( وتورنر  فوكونيي 

والّلغة يف مثل هذا الرّضب من الرّتاكيب.

43 .)déclencheur( »يستعمل العرفانّيون مفردات أخرى من قبيل »القادح

.)véhicule( ) Radden & Kövecses, 1999(  "و "النّاقل )Fauconnier, 1984(

املجاز . 44 أّن  يرون  )Ken – ichi، 1999(، ال  إييش  ما عدا كن  العرفانّيني،  معظم 
املرسل مدمٌج يف الكناية )وهو ما يّتفق مع وجهة نظر بونوم Bonhomme(، بل 
إّن شبكات العالقة بني اجلزء والكّل تحُعّد العالقات الكنائّية هي األكثر أساسّيًة. 
واملالحظ أّن اإلشارة إىل عرس ضبط احلدود بني الكناية واملجاز املرسل ليست 
M. Le- لوغرين  ميشال  عند  عليها  نعثر  بل  العرفانّيني  مبتكرات  من  )سسألة 
guern(، إذ يقول: »ال يوجد فرق دقيق بني هاتني الفئتني من املحّسنات ]...[ 
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وال يتوافر برهان قاطع يمنع من اعتبار كناية الّلباس عن الشخص جماًزا مرساًل«. 
 M. Leguern، Sémantique de la métaphore et de la métonymie،(
بني  اخلط  حتايش  إذن،  ممكنًا،  »يبدو  أّنه  إىل  مورو  فرانسوا  ذهب  وإن   .).p.29

إّن  إذ  نسبيًّا،  األمّهّية  قليل  فإنه  اخللط  وقع  إذا  ولكن  املرسل.  واملجال  الكناية 
املدلول  اليشء  بني  العالقات  زاوية  من  إليهام  منظوًرا  املرسل،  واملجاز  الكناية 
الّداّل، يتصفان مها مًعا ]...[ بعاقة جماورة«. )فرانسوا مورو، البالغة:  واليشء 
املدخل لدراسة الصور البيانية، ترمجة حممد الويل وعائشة جرير، بريوت، أفريقيا 

الرشق، 2003، ص 66(.

وخمتلف . 45 خيَم  الرتَّ الكناية  ضمن  املثال،  سبيل  عىل  وكوفاتشتس،  رادن  يضع 
اجلزء  ذكر  عىل  تقوم  كنايات  أهّنا  عىل  الظواهر  هذه  إىل  نظر  يحُ إذ  االختصارات؛ 

للّداللة عىل الكّل، يف اإلطار الّشكيّل للعالمات.
قائمة المراجع 

1/ العربية والمعّربة:

ولعلم -	 الفكر  يف  اللغة  ألثر  دراسة  املعنى:  معنى   ،2015 رتشاردز،  و  أوغدن 
الرمزية، ترمجة كيان أمحد حازم حييى، بريوت، دار الكتاب اجلديد املتحدة.

البيان، ط3، -	 البياين: دراسة حتليلّية ملسائل  التصوير  أبو موسى، حممد، 1993، 
القاهرة، مكتبة وهبة.

التهانوي، حممد عيل، 1996، كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، حتقيق رفيق -	
العجم وعيل دحروج، بريوت، مكتبة لبنان، 2مج.

شاكر، -	 حممد  حممود  حتقيق  البالغة،  أرسار  ت.[،  ]د.  القاهر،  عبد  اجلرجاين، 
القاهرة، مطبعة املدين/ جدة، دار املدين.

احلباشة، صابر، 2015، املشرتك الّداليّل يف الّلغة العربّية: مقاربة عرفانّية معجمّية، -	
بريوت، دار الكتاب اجلديد املّتحدة.

شتوان، بومجعة، 2013، »الكناية املعرفّية«، جملة اخلطاب، خمرب حتليل اخلطاب، -	
بأعامل  خاص  عدد   ،14 العدد  اجلزائر،  وزو،  تيزي  معمري،  مولود  جامعة 

المجاز المرسل: محاولة لفهم منزلته في الّلسانّيات العرفانّية



78 رمضان 1438ه� - يونيو 2017 م

املعرفية وحتليل اخلطاب 11-13 مارس،  البحوث  واقع  الدويل حول  امللتقى 
2013، ص 80-71.

املجاز. -	 أنواع  اإلجياز يف بعض  إىل  اإلشارة  ابن عبدالّسالم، عبدالعزيز، د.ت.، 
http://goo.gl/DZ5q0k :الّرابط

ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب، نسخة إلكرتونية ضمن موقع الباحث -	
http://goo.gl/7OyMqy :العريّب. الّرابط

	 احلاج عبداهلل، نسيمة، 2016، »الدراسات البالغية وعالقتها بعلم الداللة: دراسة -
يف مفهوم املجاز«، جملة الدراسات اللغوية واألدبية )ماليزيا(، العدد1، السنة 7.

	 حّسان، متّام، 2000، اخلالصة النّحوّية، القاهرة، عامل الكتب.-
	 االستعارة يف اخلطاب، ترمجة عامد عبد اللطيف وخالد - سيمينو، إيلينا، 2013، 

توفيق، القاهرة، املركز القومي للرتمجة.
	 مؤسسة - القاهرة،  العرب،  عند  الّشعرّي  اخليال   ،2013 القاسم،  أبو   ، الّشايّبّ

هنداوي للتعليم والثقافة.
	 حوليات - بالغّية«،  مسألة  يف  للجاحظ  نّصني  »حول   ،2013 مّحادي،  صّمود، 

اجلامعة التونسية، العدد 58، ص ص31-7.
	 البيضاء، - الدار  وامتداداهتا،  أصوهلا  العربية:  البالغة   ،1999 العمري،  حممد 

إفريقيا الرشق.

	 حممد - ترمجة  البيانية،  الصور  لدراسة  املدخل  البالغة:   ،2003 مورو،  فرانسوا 
الويل وعائشة جرير، بريوت، أفريقيا الرشق.

	 الداللية - للنظريات  البالغية  األصول  والكناية:  »االستعارة  برجييت،  نريليخ، 
احلديثة«، ترمجة حسني خالفي، جملة اخلطاب، خمرب حتليل اخلطاب، جامعة مولود 

معمري، تيزي وزو، اجلزائر، العدد 3، ماي، 2008، ص ص 415-395.

	 البن - العرب  لسان  يف  املرسل  املجاز   ،1994 عبدالغفار،  هنداوي  أمحد  هالل، 
منظور: دراسة بالغّية حتليلّية.



79

د 5
عد

ال

2/ غير العربية:

-	 Arata، Luigi، 2005، “The Definition of Metonymy in Ancient 
Greece”، Style; Spring; 39، 1. http://8170.pbworks.com/f/Def+
of+Metonymy+in+Ancient+Greece.pdf

- Auroux، Sylvain، 1995، “The semiological sources of seman-
tics”، in Historical roots of linguistic theories، éd. Par Lia For-
migari، Daniele Gambarara، Amsterdam-Philadelphia، John 
Benjamins، p221-231.

- Benczes، Réka، Antonio Barcelona and Francisco José Ruiz de 
Mendoza Ibáňez (ed.) 2011، Defining metonymy in cognitive 
linguistics: Toward a consensus view، John Benjamins Pub-
lishing Company.

- Bierwiaczonek ، Boguslaw ، 2013، Metonymy in Language، 
Thought and Brain، Equinox Publishing Ltd.

- Bonhomme، Marc، 1987، Linguistique de la métonymie، Ber-
ne، Peter Lang.

-  Bonhomme، Marc، 2006، Le discours métonymique، Berne، 
Peter Lang.

- Bonhomme، Marc، 2008، «Peut-on parler de métonymie ico-
nique ?» in Figure de la figure، éd. S. Badir & J.-M. Klinken-
berg، Limoges، Pulim، 215-228.

- Caminade، Paul، 1970، Image et métaphore، Paris، Bordas.

- Croft، William، 1993، “The role of domains in the interpreta-
tion of metaphors and metonymies”. Cognitive Linguistics 4: 
335-70.

المجاز المرسل: محاولة لفهم منزلته في الّلسانّيات العرفانّية



80 رمضان 1438ه� - يونيو 2017 م

- Croft، William، 2006، “On explaining metonymy: Comment 
on Peirsman and Geeraerts، “Metonymy as a prototypical 
category”. Cognitive Linguistics 3: 317-326.

- Dirven، René، and Ralf Pörings، eds، 2002، Metaphor and Meton-
ymy in Comparison and Contrast. Berlin: Mouton de Gruyter.

- Glynn، Dylan، 2006، “conceptual metonymy: a study in cog-
nitive models، references-points، and domain boundaries”، 
Nakom Adam Mickiewicz University، Poznan Studies in Con-
temporary Linguistics vol: 42 pages:85-102.

- Goossens، Louis، 1990،”Metaphtonymy: The interaction of 
metaphor and metonymy in expressions of linguistic ac-
tion”. Cognitive Linguistics 1: 323–340.

- Goossens، Louis، 2000، Patterns of meaning extension، “par-
allel chaining،” subjectifi cation، and modal shifts. In Antonio 
Barcelona، ed.، Metaphor and Metonymy at the Crossroads، 
149–169. Berlin: Mouton de Gruyter.

- Guan، Jialing، 2009، “The Cognitive Nature of Metonymy 
and Its Implicationsfor English Vocabulary Teaching”، English 
Language Teaching، vol. 2، no.4، December.

- Falkum، I.L.، 2011، The semantics and pragmatics of polysemy: 
a relevance theoretic account. Doctoral thesis، UCL (Univer-
sity College London).

- Koch، Peter، 1999، “Frame and contiguity: On the cognitive 
bases of metonymy and certain types of word formation”، in: 
Panther/Radden، 139-167.

- Koch، Peter، 2011، “The pervasiveness of contiguity and me-



81

د 5
عد

ال

tonymy in semantic change”، in: Allan، K./Robinson، J.A. 
(eds.)، Current Methods in Historical Semantics، Berlin/Bos-
ton.

- Koskela، Anu، 2005، On the Distinction between Metonymy 
and Vertical Polysemy in Encyclopaedic Semantics، Univer-
sity of Sussex Working Papers in Linguistics and English Lan-
guage، University of Sussex، Falmer.

- Koskela، Anu، 2011، “Metonymy، category broadening and 
narrowing، and vertical polysemy”، In: Benczes، Réka، Anto-
nio Barcelona and Francisco José Ruiz de Mendoza Ibáñez 
(eds.)، Defining Metonymy in Cognitive Linguistics: Towards 
a consensus view.

- Leguern، Michel، 1973، Sémantique de la métaphore et de la 
métonymie، Paris: Larousse.

- Nerlich، Brigitte، 1998، «La métaphore et la métonymie : aux 
sources rhétoriques des théories sémantiques modernes»، 
Sémiotiques، n°14، Juin، pp143-170.

- Paradis، Carita، 2011، “Metonymization A key mechanism in 
semantic change”، in: Benczes، Réka، Antonio Barcelona and 
Francisco José Ruiz de Mendoza Ibáñez (eds.)، Defining Me-
tonymy in Cognitive Linguistics: Towards a consensus view.

- Panther، K. & Radden، G.، 1999، “Introduction”. In K. Panther & G. 
Radden (Ed.)، Metonymy in Language and Thought، (PP.1-14). Am-
sterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

- Paradis، Carita، 2011، “Metonymization: A Key mechanism in 
semantic change، in Defining Metonymy in Cognitive Linguis-

المجاز المرسل: محاولة لفهم منزلته في الّلسانّيات العرفانّية



82 رمضان 1438ه� - يونيو 2017 م

tics Towards a consensus view”، Réka Benczes (ed.) ; Antonio 
Barcelona(ed.) ; Francisco José Ruiz de Mendoza Ibáñez(ed.)، 
p61-88.

- Peirsman، Yves and Dirk Geeraerts، 2006a، “Metonymy as a 
Prototypical category”. Cognitive Linguistics 17(3): 269-316.

- Peirsman، Yves and Dirk Geeraerts، 2006b، “Don’t let meton-
ymy be misunderstood”. Cognitive Linguistics 17(3): 327-336.

- Prandi،Michele، 1994، “La distinction entre métaphores، mé-
tonymies et synecdoques dans une perspective grammatica-
le” in Ijsseling، S./Vervaecke، G. (eds.)، Renaissances of Rheto-
ric، Lovanio، Leuven University Press.

- Ruiz de Mendoza Ibáñez، Francisco José، 1997، “Cognitive and 
pragmatic aspects of metonymy”، Cuadernos de Filología 
Inglesa، 6/2، pp. 161-178، University of Murcia، Spain.

- Schulz، Patricia، 2004، Description critique du concept tradi-
tionnel de «métaphore»، Peter Lang. 

- Steen، Gerard، 2005، “Metonymy goes cognitive-linguistic”، 
In Style، Amsterdam، Volume 39، no.1، spring.

- Stallard، David، 1993، “Two kinds of metonymy”، in ACL ‘93 
Proceedings of the 31st annual meeting on Association for 
Computational Linguistics، Pages 87-94.

- Truszczyńska، Anna، 2003، “Conceptual metonymy - The 
problem of boundaries in the light of ICMs”، Poznań Studies 
in Contemporary Linguistics 38، 221-238.

- Velupillai، Viveka، 2012،An Introduction to Linguistic Typol-
ogy، John Benjamins.



83

د 5
عد

ال

- Warren، Beatrice، 2006، “Referential metonymy”، in Scripta 
Minora، 2003-4، royal society of letters at Lund، Sweden.

- Zhang، Weiwei، 2016،  Variation in Metonymy: Cross-linguis-
tic، Historical and Lectal Perspectives، Walter de Gruyter 
GmbH & Co KG، Berlin. (goo.gl/s3DbRx)

المجاز المرسل: محاولة لفهم منزلته في الّلسانّيات العرفانّية

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

